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BARREIRO 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   Engenharia- emprego à vista 

Descritivo:  Esse projeto  visa trazer a empregabilidade para o egresso e o estágio para os alunos de outros períodos. A empregabilidade será 
efetivamente alcançada através do relacionamento estreito com as empresas parceiras da una que oferecerão as vagas disponíveis 
para os estudantes, além de treinamentos, cursos e oficinas que irão prepará-los para essas oportunidades. Os alunos das escolas de 
ensino médio e técnico da região que queiram trabalhar ou fazer um estágio também serão incluídos no projeto e serão realizados 
com esses estudantes treinamentos  com profissionais da área e com os próprios alunos desse projeto de extensão. 
 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia de Minas, Engenharia de 
Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Industrial 
Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 10:40 às 12:00 

Modalidade:  Digital 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade, Una Barreiro, 
Una Betim, Una Contagem, Una Linha Verde 

 

Projeto:   Inter(in)venções: oficinas psicossociais e promoção de saúde e direitos humanos em contextos socioeducativos 

Descritivo:  Este projeto de extensão pretende, por meio de oficinas psicossociais, abrir diálogos e provocar reflexões acerca da promoção da 
saúde mental e dos direitos humanos nos contextos socioeducativos. Compreendendo tais contextos como espaços de construção 
de conhecimentos e de fortalecimento de vínculos sociais e comunitários de estudantes e professores, atuará na construção de 
ambientes coletivos que possibilitem a escuta das subjetividades, a expressão de ideias e a tessitura de reflexões e sentidos, 
catalisando processos de produção de saúde coletiva e transformação social, visando a promoção da cultura de paz, sobretudo nos 
grupos em situação de vulnerabilidade social. 

Número de vagas:  80 
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Público-alvo: Pedagogia, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Direito. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sábado das 9:30 às 11:30 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Barreiro 

 

Projeto:   Resolve aqui Una 

Descritivo:  Realização de um núcleo de conciliação e mediação para resolução de conflitos regionais, dentro da Una Itabira, com futura parceria 
com o TJMG e com a OAB. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, todos os cursos da área de Ciências Jurídicas. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Sexta-feira das 16:00 às 19:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade, Una Barreiro, 
Una Betim, Una Catalão, Una Contagem, Una Cristiano Machado, Una Itabira, Una Linha Verde, Una Sete Lagoas 

 

Projeto:   Una-se ao morro 

Descritivo:  Atendimentos clínicos e reprodutivos, além de informativos para a população serão realizados na comunidade do Papagaio em Belo 
Horizonte com os animais que vivem no local. Além disso, aulas e treinamentos do corpo discente serão realizados nas dependências 
da universidade fazendo parte das atividades que envolvem o projeto de extensão, onde na ocasião de atendimento a comunidade, 
os alunos terão total conhecimento do que irão trabalhar (exames de rotina clínicos, exames andrológicos, exames ginecológicos, 
ultrassonografias, análises laboratoriais). 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Medicina Veterinária. 
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Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Sábado das 09:00 às 17:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Barreiro 
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BETIM 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   Atendimentos multidisciplinar ao paciente oncológico e paliativo (AMPOP) 

Descritivo:  A necessidade de oferecer assistência e intervenção de qualidade ao indivíduo que se encontra com doença em fase avançada de 
evolução clinica e em casos de doenças crônicas  se faz necessária. a atuação de uma equipe multiprofissional auxilia o paciente a 
manter sua identidade, a manutenção de vida ativa até a morte, gerar conforto, controlar a dor, treinar habilidade remanescentes, 
manter a autonomia dos pacientes, incentivar a convivência coma família e amigos e orientar os cuidadores e familiares. dessa forma, 
o objetivo deste projeto é proporcionar ao aluno condições para atuar em hospitais nos setores de cuidados paliativos e oncológicos, 
em ambientes domiciliares e clínicas. 

Número de vagas:  30 

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

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 20:30 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Una Betim, Una Cristiano Machado 

 

Projeto:   Engenharia- emprego à vista 

Descritivo:  Esse projeto  visa trazer a empregabilidade para o egresso e o estágio para os alunos de outros períodos. A empregabilidade será 
efetivamente alcançada através do relacionamento estreito com as empresas parceiras da una que oferecerão as vagas disponíveis 
para os estudantes, além de treinamentos, cursos e oficinas que irão prepará-los para essas oportunidades. Os alunos das escolas de 
ensino médio e técnico da região que queiram trabalhar ou fazer um estágio também serão incluídos no projeto e serão realizados 
com esses estudantes treinamentos  com profissionais da área e com os próprios alunos desse projeto de extensão. 
 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia de Minas, Engenharia de 
Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Industrial 
Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química. 
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Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 10:40 às 12:00 

Modalidade:  Digital 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade, Una Barreiro, 
Una Betim, Una Contagem, Una Linha Verde 

 

Projeto:   Resolve aqui Una 

Descritivo:  Realização de um núcleo de conciliação e mediação para resolução de conflitos regionais, dentro da Una Itabira, com futura parceria 
com o TJMG e com a OAB. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, todos os cursos da área de Ciências Jurídicas. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Sexta-feira das 16:00 às 19:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade, Una Barreiro, 
Una Betim, Una Catalão, Una Contagem, Una Cristiano Machado, Una Itabira, Una Linha Verde, Una Sete Lagoas 

 

Projeto:   Saúde consciência 

Descritivo:  O Saúde consCiência tem como objetivo 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. Em 2023\1 abordaremos ações 
sobre: saúde dos rins e prevenção da Doença Renal Crônica, Prevenção da obesidade e alimentação saudável, além das ações 
multiprofissionais para as datas comemorativas dos meses relacionados. Contaremos com ações presenciais para a comunidade de 
Betim, com finalidade de criações de materiais educacionais para divulgação digital e a construção de material científicos para 
publicação em periódicos indexados.  
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Número de vagas:  30 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sábado das 19:00 às 21:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Betim 

 

Projeto:   Una Betim Consult 

Descritivo:  A proposta do projeto UNA Betim Consult é criar um ambiente onde os alunos  possam prestar consultoria para 
microempreendedores individuais, pequenas empresas e informais, auxiliando na elaboração de plano de negócio, desenvolvimento 
de  estratégias de marketing além de outras atividades que potencializem o sucesso do negócio ou do empreendedor. Os alunos 
terão a oportunidade de vivenciar na prática os desafios que o mercado exige. Venha fazer parte deste time! 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Gestão Hospitalar, Nutrição, 
Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço 
Social, Direito, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, 
Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, todos os cursos 
das áreas de Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Betim 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Projeto:   Concilia Una - Betim 

Descritivo:  O projeto Concilia Una – Betim- existe desde 2016, e a partir do segundo semestre de 2017 passou a realizar as audiências do cejusc 
(centro judiciário de solução de conflitos e cidadania) no núcleo de práticas jurídicas do centro universitário UNA Betim (UNA, 2018). 
As conciliações extrajudiciais realizadas por meio do projeto, têm, juridicamente, o mesmo valor de sentenças judiciais podendo 
posteriormente ser executadas (cobradas) em caso de descumprimento do acordado. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Direito, Gestão da Segurança Pública Live. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Terça-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira das 14:50 às 18:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Betim 

 

Projeto:   Podium: projeto de orientação e desenvolvimento profissional - integrando UNA e mercado 

Descritivo:  O Podium é um projeto que tem como o seu público-alvo jovens em situação de vulnerabilidade e os profissionais da educação 
municipal de Betim, além dos seus alunos.  Nesse sentido, o podium busca desenvolver atividades de orientação profissional e 
capacitação para a inserção no mercado de trabalho; apoio aos educadores da rede municipal de Betim no que concerne às questões 
da sua saúde mental, além de desenvolver atividades que contemplem conteúdos transversais ao currículo escolar. As atividades do 
podium acontecem presencialmente em um sábado do mês e as demais são agendadas de acordo com a disponibilidade dos alunos. 
As reuniões acontecem em ambiente digital, quinzenalmente, às quartas. 

Número de vagas:  60 

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, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, 
Direito, Administração, Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Logística, 
Marketing, Processos Gerenciais, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação. 
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Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Betim 

 

Projeto:   PRODESOL: Programa de Desenvolvimento da Economia Popular e Solidária (Betim) 

Descritivo:  O PRODESOL Una (Programa de Desenvolvimento da Economia Popular e Solidária) tem como objetivos oferecer: formação 
continuada, assessoria empresarial e oportunidades de geração de trabalho e renda, para microempreendedores e empreendedores 
de pequeno porte, formais e/ou informais que de alguma forma estejam relacionadas à vida acadêmica da UNA/Ânima, seja através 
da participação em atividades dos campis, parentesco, amizades, e outros tipos de relacionamento que gerem a interação com 
alunos, professores e demais colaboradores. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Betim 
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BOM DESPACHO 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   Acupuntura urbana em Bom Despacho: inclusão e promoção sociocultural através do programa “adote uma praça pública” 

Descritivo:  Desenvolvimento urbano; desenvolvimento regional; esporte e lazer; gestão pública; jovens e adultos; organizações da sociedade 
civil e movimentos sociais e populares; promoção da saúde das pessoas, famílias e comunidades; apoio a organizações e ações de 
memória social; arquitetura, espaço urbano, paisagismo; preservação de recursos naturais e planejamento ambiental através da 
acupuntura urbana (intervenções pontuais capazes de gerar mudanças urbanas locais e atuarem como as agulhas que produzem um 
efeito transformador e curativo para as enfermidades do corpo por meio da acupuntura). 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Arte e Educação, Filosofia, História, História – Licenciatura, Engenharia Civil. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 20:30 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Bom Despacho 

 

Projeto:   Castração: medvet do bem 

Descritivo:  O Projeto Castração - MEDVET DO BEM é uma forma de firmar o compromisso da universidade com a prefeitura da cidade de Santo 
Antônio do Monte, 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 
na cidade de Santo Antonio do Monte. As reuniões para acompanhamento e discussão das ações serão realizadas de forma online. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Medicina Veterinária. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sexta-feira, Sábado das 09:00 às 10:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Bom Despacho 
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Projeto:   CINEJUR: cinema jurídico (4ª edição) 

Descritivo:  O CINEJUR representa para o curso de Direito do centro universitário UNA Bom Despacho-MG e região uma oportunidade ímpar na 
construção de um espaço interdisciplinar entre os discentes, docentes e também à comunidade local, buscando o cinema como 
forma efetiva 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 final um e-book. 
 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Todos os cursos das áreas de Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 
Jurídicas, Comunicação e Artes, Gestão e Negócios, TI e Computação. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Quinta-Feira das 17:30 às 18:40 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Bom Despacho 

 

Projeto:   Qualileite 

Descritivo:  A Proposta de Extensão está voltada para a capacitação de alunos para resolução de problemas relacionados as práticas da avaliação 
e controle da qualidade do leite em pequenas e médias propriedades rurais visando desenvolver habilidades para atuação nesses 
sistemas de produção.  O projeto visa aprofundar conteúdos com características interdisciplinares, numa perspectiva de 
proporcionar conhecimento em sistemas de controle de qualidade de leite em propriedades rurais, objetivando estimular ao aluno 
a desenvolver novas práticas e pensamentos que contribuam para a avaliação e implantação de programas de qualidade em fazendas 
produtoras de leite. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Medicina Veterinária. 

Carga horária:  80 horas. 
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Dias e horários:   Quarta-Feira, Sábado das 09:00 às 10:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Bom Despacho 

 

Projeto:   Meta 9: meios adequados de solução de conflitos 

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 da agenda 2030. 
O projeto meta 9 "métodos autocompositivos de solução de conflitos" busca 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. 
 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Todos os cursos das áreas de Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas, Comunicação 
e Artes, Gestão e Negócios, TI e Computação. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Bom Despacho 

 

Projeto:   Saúde integral do trabalhador 

Descritivo:  O projeto se integra aos cursos da área de saúde e consiste em promover diferentes ações de prevenção e promoção da saúde, bem 
como ações educativas favorecendo melhor qualidade de vida à saúde e bem estar do trabalhador. O projeto se destina à 
comunidade e servidores públicos e prevê o desenvolvimento de oficinas e orientações. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Odontologia. 
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Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sábado das 19:00 às 21:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Bom Despacho 

 

Projeto:   Una nas praças: agenda 2030 

Descritivo:  Desenvolvimento de atividades nas cidades no entorno de Bom Despacho, de acordo com o tema designado pelo professor. Ações 
que envolvam esclarecimentos sobre diversas doenças e meios de sustentabilidade. Além da escolha de um dos 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentáveis (ods) para realização de uma atividade social, atrelada ao desenvolvimento do projeto. 

Número de vagas:  200 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 21:50 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Bom Despacho, Una Divinópolis 
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CATALÃO 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   A integração da equipe multiprofissional para a segurança do paciente 

Descritivo:  Aspectos fundamentais da Qualidade e Segurança do Paciente. Programa Nacional de Segurança do Paciente. Gerenciamento de 
riscos. Conceito e Taxonomia. Aspectos organizacionais para a segurança do paciente - engenharia dos fatores humanos e cultura de 
segurança nos serviços de saúde. Análise de eventos adversos (EA) e estratégias para prevenção e redução de eventos adversos. 
Integração multiprofissional no cuidado ao paciente 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Catalão 

 

Projeto:   Concilia UNA 2.0 

Descritivo:  O objetivo desse projeto é a realização de conciliações, priorizando os processos do 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, o 
que permitirá não só a evidente prestação de serviços à comunidade, mas a interação e trocas de experiências entre discentes e 
docentes e a comunidade. Também, busca estimular o aperfeiçoamento da capacidade técnica argumentativa, envolvendo o estudo 
e a aplicação das leis, pautadas em normas para resolução de litígios, bem como o aprimoramento de técnicas jurídicas de 
negociação. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, todos os cursos da área de Ciências Jurídicas. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 20:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Catalão 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Projeto:   Conviver 

Descritivo:  Contribuição da psicologia para a vida adulta tardia, transformações e história de vida. Compreensão do desenvolvimento do adulto 
tardio. Principais aspectos do desenvolvimento e interferências psicossociais. Principais demandas, intervenção e políticas públicas 
envolvidas no processo de envelhecimento. Possibilidades de atuação dos psicólogos em instituições que lidam com idosos. Riscos e 
potencialidades para o desenvolvimento psicológico na vida adulta tardia. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Psicologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quinta-feira das 17:30 às 20:30 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Catalão 

 

Projeto:   Elo social 

Descritivo:  O projeto Elo Social para o presente semestre trabalhará com a temática da qualidade do espaço urbano, tendo por objetivo uma 
reflexão crítica sobre a qualidade, as características e a forma como é modificado e conduzido o espaço urbano e os seus agentes 
modeladores. Vamos juntos conversar sobre a situação atual da cidade, a forma como ela tem sido tratada e projetar possibilidades 
de melhoria para esse espaço. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Geografia, Aviação Civil. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 21:30 

Modalidade:  Digital 

IES: Una Catalão 
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Projeto:   Hortas orgânicas em pequenos espaços 

Descritivo:  Estimular os conhecimentos em olericultura, principais espécies utilizadas em hortas domésticas, conhecimento em agricultura 
orgânica, em sistemas de cultivo de plantas, instalação e condução de horas, tecnologias de produção, hortas verticais e hortas 
horizontais, hidroponia, aquaponia, elaboração e execução de projetos, colheita e beneficiamento de hortaliças. 

Número de vagas:  60 

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

Carga horária:  70 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:30 às 21:30 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Catalão 

 

Projeto:   Orienta saúde 

Descritivo:  O projeto de extensão Orienta saúde tem como objetivo principal melhorar o conhecimento geral da população sobre diversas áreas 
da saúde na atenção primária. Para isto, as atividades de extensão acontecerão dentro de unidades básicas de saúde do município 
de catalão/go, onde grupos de alunos dos cursos de saúde atuarão no desenvolvimento de educação em saúde. É preciso que o 
aluno tenha possibilidade de disponibilidade em horário comercial (manhã e/ou tarde) em alguns dias que as ações acontecerão, 
uma vez que as unidades de saúde funcionam em horário comercial. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo: Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 21:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Catalão 
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Projeto:   Pílulas de saúde e bem-estar 

Descritivo:  A saúde e o bem-estar são focos de atenção para a melhoria da qualidade de vida individual e coletiva. Para tanto, é importante que 
haja ações que ajudem a esclarecer temas atuais e importantes para nossa região, sendo elas: (1) importância das vacinas e da 
vacinação; (2) HIV e segurança nas relações sexuais; (3) Doenças sexualmente transmissíveis; (4) Saúde Masculina e Feminina; (5) 
Saúde da gestante; (6) Dengue e cuidados coletivos; (7) Vigilância sanitária e cuidados rurais; (8) Obesidade infantil; (9) 
conscientização ambiental e saúde coletiva, e (10) uso de substâncias psicoativas. Outros tópicos poderão ser abordados por 
demanda dos alunos. 

Número de vagas:  60 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 21:50 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Catalão 

 

Projeto: Plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD) em área de preservação permanente (APP) na bacia do rio Uberabinha – 2ª 
edição 

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 app 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, bem como previsão de custos e cronograma. O aluno deverá ter disponibilidade de um dia na semana 
para participação no projeto. 

Número de vagas:  60 

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

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 20:00 
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Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Uberlândia - Campus Karaíba 

 

Projeto:   Resolve aqui Una 

Descritivo:  Realização de um núcleo de conciliação e mediação para resolução de conflitos regionais, dentro da Una Itabira, com futura parceria 
com o TJMG e com a OAB. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, todos os cursos da área de Ciências Jurídicas. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Sexta-feira das 16:00 às 19:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade, Una Barreiro, 
Una Betim, Una Catalão, Una Contagem, Una Cristiano Machado, Una Itabira, Una Linha Verde, Una Sete Lagoas 

 

Projeto:   Una-se a Escola 

Descritivo:  O projeto de extensão “una-se à escola” pretende informar a comunidade sobre  seus direitos básicos e desenvolver noções de 
empreendedorismo, reunindo as áreas jurídicas e gestão e negócios da UNA/Catalão. Ao mesmo tempo, em consonância com os 
preceitos da extensão desta faculdade, pretende desenvolver habilidades educativas e metodológicas juntos ao corpo discente. O 
presente projeto será desenvolvido em parceria com as escolas públicas e privadas da cidade de Catalão (GO) e região, tendo como 
público-alvo alunos do ensino médio destas. 

Número de vagas:  70 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira das 18:00 às 19:00 

Modalidade:  Presencial 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CIDADE UNIVERSITÁRIA - AIMORÉS 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   Atendimentos multidisciplinar ao paciente oncológico e paliativo (AMPOP) 

Descritivo:  A necessidade de oferecer assistência e intervenção de qualidade ao indivíduo que se encontra com doença em fase avançada de 
evolução clinica e em casos de doenças crônicas  se faz necessária. a atuação de uma equipe multiprofissional auxilia o paciente a 
manter sua identidade, a manutenção de vida ativa até a morte, gerar conforto, controlar a dor, treinar habilidade remanescentes, 
manter a autonomia dos pacientes, incentivar a convivência coma família e amigos e orientar os cuidadores e familiares. dessa forma, 
o objetivo deste projeto é proporcionar ao aluno condições para atuar em hospitais nos setores de cuidados paliativos e oncológicos, 
em ambientes domiciliares e clínicas. 

Número de vagas:  30 

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

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 20:30 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Una Betim, Una Cristiano Machado 

 

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

Descritivo:  O projeto de extensão contarte: o desenvolvimento de habilidades socioemocionais por meio da contação de histórias, será 
desenvolvido com estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental da escola estadual Afonso Pena, por meio de intervenções 
pedagógicas, realizadas por acadêmicos do curso de pedagogia do centro universitário Una – cidade universitária, campus Aimorés. 
Os alunos irão receber orientações remotas para realizarem as intervenções pedagógicas, que serão presenciais na escola, no turno 
da tarde. Busca-se com esse projeto desenvolver o autoconhecimento, a autonomia e o exercício da responsabilidade e da 
convivência ao longo do processo de aprendizagem dos estudantes envolvidos. 

Número de vagas:  50 

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

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 21:00 

Modalidade:  Híbrido 
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IES: Cidade Universitária - Una Aimorés 

 

Projeto:   Ecologia e sustentabilidade urbana: o caso do caramujo africano 

Descritivo:  Ecologia e sustentabilidade urbana, objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados à ecologia urbana, espécies invasoras 
urbanas, caramujo africano e sua relação com a transmissão de doenças, papel da ciência cidadã no levantamento rápido de 
informações, problemas ambientais urbanos, problemas ambientais na região metropolitana de belo horizonte, entrevista como 
ferramenta para levantamento de dados ambientais urbanos, sistema de informações geográficas e análises espaciais, ações de 
conservação e manejo. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Todos os cursos das áreas de Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Formação em Gestão de 
Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Geografia - Licenciatura, Serviço Social, Engenharia Ambiental, Engenharia 
Ambiental e Sanitária. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 09:00 às 11:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade 

 

Projeto:   EducÂnima Gestão 

Descritivo:  O empreendedorismo surge no brasil na década de 90, com a criação de entidades de apoio ao empreendedor. Foram fundadas 
entidades como o SEBRAE (serviço de apoio às micro e pequenas empresas) e a softex (sociedade brasileira para exportação de 
software. pesquisas realizadas pelo sebrae (2015) “65% das empresas de pequeno porte fecham as portas antes de completar cinco 
anos” entre os motivos descreve-se ausência de um comportamento empreendedor,  ausência de um planejamento prévio 
estruturado, falta de capacitação dos colaboradores, insuficiência de políticas públicas de apoio aos pequenos empreendimentos, 
problemas econômicos, impacto de problemas pessoais no empreendimento (sebrae, 2021). 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Gestão e Negócios. 
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Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 19:00 

Modalidade:  Digital 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés 

 

Projeto:   Engenharia- emprego à vista 

Descritivo:  Esse projeto  visa trazer a empregabilidade para o egresso e o estágio para os alunos de outros períodos. A empregabilidade será 
efetivamente alcançada através do relacionamento estreito com as empresas parceiras da una que oferecerão as vagas disponíveis 
para os estudantes, além de treinamentos, cursos e oficinas que irão prepará-los para essas oportunidades. Os alunos das escolas de 
ensino médio e técnico da região que queiram trabalhar ou fazer um estágio também serão incluídos no projeto e serão realizados 
com esses estudantes treinamentos  com profissionais da área e com os próprios alunos desse projeto de extensão. 
 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia de Minas, Engenharia de 
Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Industrial 
Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 10:40 às 12:00 

Modalidade:  Digital 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade, Una Barreiro, 
Una Betim, Una Contagem, Una Linha Verde 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Projeto:   Estética in Una (2ª edição) 

Descritivo:  O adolescente representa uma parcela significativa da população geral que é atingida pelas oscilações hormonais, alterando a 
anatomia e fisiologia da pele, que na sequência, desencadeia disfunções estéticas, a saber: acne, comedões, cravos, oleosidade, 
cicatrizes, estrias, celulites, dermatite seborreica, alopecia aerata etc. Diante desse cenário, o Estética in UNA, em sua segunda 
edição, se volta para o público adolescente de escolas públicas entorno à cidade universitária una, tendo como perspectiva tratar as 
disfunções estéticas ocorrentes, potencializando a autoestima associada a uma autoimagem positiva. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Biomedicina, Estética e Cosmética. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 14:00 às 18:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés 

 

Projeto:   Exercícios nas escolas 

Descritivo:  A pratica de atividades física representa um impacto na qualidade de vida de indivíduos em todas as idades. Pode-se observar 
evidência nos diversos documentos divulgados por instituições cientificas como a OMS e o ministério de saúde relatando a 
importância do exercício na promoção da saúde e na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis(dcnt). O projeto de extensão 
em questão tem como objetivo contribuir para a qualidade de vida dos estudantes do ensino médio e fundamental, por meio de 
proposição de exercícios físicos visando a promoção à saúde e prevenção de doenças. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Fisioterapia. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 09:00 às 13:30 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés 
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Projeto:   Farol mágico 

Descritivo:  O projeto Farol Mágico foi concebido para ser um jogo que possa ser jogado em ambientes que não possuem computadores e em 
disciplinas que não possuem interação com aplicativos de computadores. É uma forma de engajar os alunos nas disciplinas através 
da tecnologia de jogos. Propões melhorar e facilitar o aprendizado num ambiente que o aluno é protagonista do conhecimento. O 
jogo pode utilizar várias metodologias ativas, proporcionando o aluno construir o jogo juntamente com os professores e instrutores. 
Além disto, o jogo tem a intenção de desenvolver as soft skils dos alunos propondo que ele faça interações com os grupos e utilize 
suas habilidades para levar ao alcance dos objetivos. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Todos os cursos das áreas de Arquitetura e Design, Ciências Humanas, Comunicação e Artes, Gestão e Negócios, TI e Computação. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 19:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés 

 

Projeto:   Integração saúde & escola 

Descritivo:  Política nacional de promoção de saúde e outros programas de saúde voltados para as crianças e adolescentes. Rodas de conversa 
para abordagem de temas de inclusão, diversidade e saúde. Programa saúde na escola. Programa nacional de imunização. 
Empoderamento dos adolescentes para desconstrução das vulnerabilidades aos quais estão submetidos. Infeccões sexualmente 
transmissíveis e gravidez na adolescência. Educação em saúde. Planejamento, execução e avaliação de atividades de promoção de 
saúde e prevenção de doenças. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Enfermagem. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 07:00 às 11:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés 
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Projeto:   Liga de Nutrição Social: como ajudar a população a comer melhor? 

Descritivo:  Diante do cenário de insegurança alimentar que vivenciamos nesses últimos anos, o crescente aumento da população em risco 
nutricional e o aumento de mortes por desnutrição no país, temos como finalidade estabelecer uma liga de nutrição social na una 
aimorés com intuito de promover ações de educação nutricional no âmbito do consumo de alimentos saudáveis acessíveis, devido a 
alta no valor dos alimentos. As ações permeiam comunidades periféricas, oficinas de aproveitamento de alimentos, incentivo a 
hortas caseiras e/ou comunitárias, desenvolvimento de receitas, podcast a fim de esclarecer a população como se alimentar de forma 
saudável, acessível e mais sustentável. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Nutrição 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 09:00 às 13:30 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés 

 

Projeto:   Ocupando Direitos 

Descritivo:  Realizar um conjunto de ações multi e interdisciplinares, de modo a proporcionar aos moradores das ocupações, atenção básica 
necessária a promoção da qualidade de vida da comunidade. A assessoria desenvolvida pelo projeto, aborda as concepções de 
questão urbana, direito à cidade, direito à moradia, identifica e envolve participação popular nos espaços de controle social, 
lideranças locais, apoiadores e equipamentos sociais públicos do entorno. A equipe irá empenhar visitas, encontros semanais para 
discutir e considerar cuidadosamente a análise da realidade e quais as condições objetivas para proposição de ações. Aplicação de 
técnicas de pesquisa,discussão, análise elaboração de relatórios. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Serviço Social, Direito, Administração Pública. 

Carga horária:  50 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 17:00 às 18:30 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés 

 

Projeto:   Práticas preventivas e formativas em saúde bucal 

Descritivo:  O presente projeto de extensão abordará práticas de prevenção e promoção higiene oral através de um programa de saúde bucal 
que visa despertar nos indivíduos motivação, percepção e conhecimento sobre o assunto. Além disso teremos as atividades das ligas 
acadêmicas de educação continuada. Também integrará as atividades do projeto o banco de dentes que guarda um acervo de dentes 
humanos preservados, em condições que possibilitem sua utilização para ensino e pesquisa.  será elaborado como uma instituição 
sem fins lucrativos, que está vinculada ao centro universitário una. Seu propósito é suprir as necessidades acadêmicas, fornecendo 
dentes humanos para pesquisa ou atividades didáticas. 

Número de vagas:  80 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Quinta-feira das 17:30 às 19:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés 

 

Projeto:   Resolve aqui Una 

Descritivo:  Realização de um núcleo de conciliação e mediação para resolução de conflitos regionais, dentro da Una Itabira, com futura parceria 
com o TJMG e com a OAB. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, todos os cursos da área de Ciências Jurídicas. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Sexta-feira das 16:00 às 19:00 

Modalidade:  Híbrido 
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IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade, Una Barreiro, 
Una Betim, Una Catalão, Una Contagem, Una Cristiano Machado, Una Itabira, Una Linha Verde, Una Sete Lagoas 

 

Projeto:   Saúde da mulher: prevenção e triagem do câncer cervical e câncer de mama 

Descritivo:  O câncer cervical e o câncer de mama em mulheres apresentam grande relevância, uma vez que ambos apresentam alta taxa de 
morbidade e mortalidade. Contudo, apesar da importância dos exames preventivos, alguns estudos relatam disparidades em relação 
ao tempo de realização do exame de papanicolau e mamografia. Nesse contexto, o presente projeto tem como proposta a realização 
do levantamento de dados a respeito da compreensão e periodicidade da realização de exames de triagem do câncer cervical e 
câncer de mama de uma amostra de mulheres atendidas na clínica integrada de saúde do centro universitário UNA. Serão 
desenvolvidos boletins informativos de saúde e oficinas multiprofissionais. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física, Enfermagem, 
Estética, Estética e Cosmética, Ética e Saúde, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gestão Hospitalar, Medicina, Nutrição, 
Odontologia, Podologia, Quiropraxia, Radiologia, Sistemas Biomédicos. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 14:00 às 18:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés 

 

Projeto:   Una mulheres 

Descritivo:  O projeto de extensão “una mulheres” representa a soma de esforços para permitir que mulheres em situação de vulnerabilidade 
social estejam amparadas na busca pela independência financeira. neste sentido, objetiva-se ofertar treinamento, orientações e 
desenvolvimento de habilidades profissionais basilares para que as mulheres possam se inserir ao mercado de trabalho.  
palavras-chave: mulheres. vulnerabilidade. capacitação. mercado de trabalho. 
 

Número de vagas:  30 
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Público-alvo: Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Direito, todos os cursos da área de Gestão e Negócios. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 17:00 às 18:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade 
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CIDADE UNIVERSITÁRIA - LIBERDADE 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   Cineclube Liberdade 

Descritivo:  O projeto “Cineclube Liberdade”, realizado pelos alunos do Curso de Cinema do campus Liberdade (UNA BH), sob a coordenação do 
prof. José Ricardo da Costa Miranda, tem caráter formacional, sendo aberto a todo o público acadêmico e externo, que também é 
convidado a participar das discussões e curadoria. A ideia é formar curadores e curadoras críticos(as) e alimentar o debate acerca de 
filmes e de obras audiovisuais em geral. O projeto apresenta sessões fílmicas comentadas sempre de forma gratuita e abertas ao 
público. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Arte e Educação, Cinema e Audiovisual, Produção Audiovisual,  

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira das 13:00 às 17:30 

Modalidade:  Presencial 

IES: Cidade Universitária - Una Liberdade 

 

Projeto:   Ecologia e sustentabilidade urbana: o caso do caramujo africano 

Descritivo:  Ecologia e sustentabilidade urbana, objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados à ecologia urbana, espécies invasoras 
urbanas, caramujo africano e sua relação com a transmissão de doenças, papel da ciência cidadã no levantamento rápido de 
informações, problemas ambientais urbanos, problemas ambientais na região metropolitana de belo horizonte, entrevista como 
ferramenta para levantamento de dados ambientais urbanos, sistema de informações geográficas e análises espaciais, ações de 
conservação e manejo. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Todos os cursos das áreas de Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Formação em Gestão de 
Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Geografia - Licenciatura, Serviço Social, Engenharia Ambiental, Engenharia 
Ambiental e Sanitária. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 09:00 às 11:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   Engenharia- emprego à vista 

Descritivo:  Esse projeto  visa trazer a empregabilidade para o egresso e o estágio para os alunos de outros períodos. A empregabilidade será 
efetivamente alcançada através do relacionamento estreito com as empresas parceiras da una que oferecerão as vagas disponíveis 
para os estudantes, além de treinamentos, cursos e oficinas que irão prepará-los para essas oportunidades. Os alunos das escolas de 
ensino médio e técnico da região que queiram trabalhar ou fazer um estágio também serão incluídos no projeto e serão realizados 
com esses estudantes treinamentos  com profissionais da área e com os próprios alunos desse projeto de extensão. 
 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia de Minas, Engenharia de 
Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Industrial 
Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 10:40 às 12:00 

Modalidade:  Digital 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade, Una Barreiro, 
Una Betim, Una Contagem, Una Linha Verde 

 

Projeto:   Escritório de Comunicação e Design (Turma 1) 

Descritivo:  A proposta prevê 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 soluções 
e projetos. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, 
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Relações Públicas. 

Carga horária:  50 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 21:30 

Modalidade:  Presencial 

IES: Cidade Universitária - Una Liberdade 

 

Projeto:   Escritório de Comunicação e Design (Turma 2) 

Descritivo:  A proposta prevê 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 soluções 
e projetos. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, 
Relações Públicas. 

Carga horária:  50 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 08:50 às 11:30 

Modalidade:  Presencial 

IES: Cidade Universitária - Una Liberdade 

 

Projeto:   Manejo e criação de cães – foco em zoonoses 

Descritivo:  Importância da aprendizagem e vivência com uma rotina de manejo, e cuidados com os animais, nesse momento em questão com 
os cães: atuação será voltada para manejo da criação e reprodução, rotina de cuidados clínicos, mapeamento de possíveis doenças, 
e controles de parasitas. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Medicina Veterinária. 
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Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 13:00 às 17:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Cidade Universitária - Una Liberdade 

 

Projeto:   Produtora audiovisual fábrica (Turma 1) 

Descritivo:  A proposta prevê a criação de uma produtora audiovisual, que tem como foco atender demandas e ou projetos relacionados ao 
terceiro setor. O projeto proporcionará  ao discente interessado atuação em todas as etapas de produção audiovisual, do roteiro à 
pós-produção. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Cinema e Audiovisual, Produção Audiovisual, Produção Multimídia. 

Carga horária:  50 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 21:30 

Modalidade:  Presencial 

IES: Cidade Universitária - Una Liberdade 

 

Projeto:   Produtora audiovisual fábrica (Turma 2) 

Descritivo:  A proposta prevê as atividades de uma produtora audiovisual, que tem como foco atender demandas e ou projetos relacionados ao 
terceiro setor. O projeto proporcionará  ao discente interessado atuação em todas as etapas de produção audiovisual, do roteiro à 
pós-produção. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Cinema e Audiovisual, Produção Audiovisual, Produção Multimídia. 

Carga horária:  50 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 08:50 às 11:30 

Modalidade:  Presencial 
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IES: Cidade Universitária - Una Liberdade 

 

Projeto:   Resolve aqui Una 

Descritivo:  Realização de um núcleo de conciliação e mediação para resolução de conflitos regionais, dentro da Una Itabira, com futura parceria 
com o TJMG e com a OAB. 

Número de vagas:  60 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Sexta-feira das 16:00 às 19:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade, Una Barreiro, 
Una Betim, Una Catalão, Una Contagem, Una Cristiano Machado, Una Itabira, Una Linha Verde, Una Sete Lagoas 

 

Projeto:   Se eu fosse estilista 

Descritivo:  Se eu fosse estilista: É um projeto de desenvolvimento de uma mini coleção autoral inspirada na obra do artista gráfico mineiro 
Alceu Penna. Alceu foi ícone da moda brasileira nos anos 50 e 60 e pioneiro no estilismo no país. O artista foi figurinista de Carmen 
Miranda, frequentava os principais ateliês de Alta Costura em Paris e, semanalmente, publicava sugestões de moda para a maior 
revista brasileira - O Cruzeiro. O projeto será finalizado com uma mostra dos looks no Museu da Moda - MUMO (BH). 

Número de vagas:  70 

Público-alvo: Cinema e Audiovisual, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Jornalismo. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 09:00 às 11:40 

Modalidade:  Presencial 

IES: Cidade Universitária - Una Liberdade 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Projeto:   Una mulheres 

Descritivo:  O projeto de extensão “una mulheres” representa a soma de esforços para permitir que mulheres em situação de vulnerabilidade 
social estejam amparadas na busca pela independência financeira. neste sentido, objetiva-se ofertar treinamento, orientações e 
desenvolvimento de habilidades profissionais basilares para que as mulheres possam se inserir ao mercado de trabalho.  
palavras-chave: mulheres. vulnerabilidade. capacitação. mercado de trabalho. 
 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Gestão e Negócios, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Direito. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 17:00 às 18:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade 

 

Projeto:   X lumiar: festival interamericano de cinema universitário 

Descritivo:  Realização do X LUMIAR - Festival Interamericano de Cinema Universitário. A proposta é que o festival se torne uma atividade regular 
de exibição e discussão dos filmes selecionados nas edições anteriores do LUMIAR, com encontros semanais durante o período letivo. 
Também implica a realização do festival no mês de outubro de 2023. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Comunicação e Artes, Arte e Educação, Filosofia, História, Letras, Letras - Inglês, Letras - Língua 
Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Letras - Tradutor e Intérprete, Língua Espanhola e Literaturas, Língua 
Inglesa, Jogos Digitais, Sistemas para Internet, Eventos. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 10:00 às 14:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Cidade Universitária - Una Liberdade 
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CONSELHEIRO LAFAIETE 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   Eco Una 

Descritivo:  A gestão do descarte de medicamentos é um desafio mundial. Diariamente toneladas de resíduos são coletadas e em sua maioria 
gerenciadas, inadequadamente, ocasionando efeitos indesejáveis e irreversíveis ao meio ambiente (hoppe, p. 1248–1262, 2012). 
Diante dessa situação o projeto eco una vem ao encontro dessas necessidades oferecendo ações educativas e pontos de coletas de 
medicamentos, buscando a conscientização da população referente ao tema de suma importância para a toxicologia ambiental. 

Número de vagas:  40 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Lafaiete 

 

Projeto:   Erva doce: educação ambiental, nutricional e desenvolvimento sustentável nas escolas (2ª edição) 

Descritivo:  A EA é um componente essencial e permanente 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 trabalharem/atuarem 
em prol de um espaço mais justo e crítico. os alunos das escolas participantes serão instruídos quanto à implantação de hortas e 
espaços verdes, a necessidade do reflorestamento, recuperação e preservação do solo e de sua fertilidade, manutenção da 
biodiversidade e aporte nutricional das plantas, junto aos preceitos dentro da agroecologia na nossa cidade e em consonância com 
um dos ODS: cidades e comunidades sustentáveis. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Arte e Educação, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda, Publicidade e Propaganda. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sexta-feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Contagem, Una Divinópolis, Una Itumbiara, Una Lafaiete, Una Pouso Alegre, Una Sete Lagoas, Una Uberlândia 
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Projeto:   Foco na produtividade agrícola e no desenvolvimento regional 

Descritivo:  Propriedade e fertilidade do solo; nutrição das plantas; principais pragas e doenças das plantas; colheita e pós-colheita de grãos, 
frutos e hortaliças e contabilidade rural. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Todos os cursos das áreas de Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Engenharias, Gestão e Negócios, Nutrição. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 19:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Lafaiete 

 

Projeto:   Parentalidade: nossa responsabilidade 

Descritivo:  O projeto trará abordagens no sentido de apresentar formas adequadas para resolução de conflitos preservando principalmente os 
menores envolvidos, contribuindo com a desjudicialização e minimizando o excessivo número de ações que envolvam disputas 
familiares. São aproximadamente 5 mil acervos processuais nas  Varas Cíveis, desta forma o projeto é de suma importância tanto 
para a aprendizagem dos discentes como contribuição para execução da Meta 09 do CNJ  com metas e indicadores de resultado ou 
impacto positivos em relação aos ODS da Agenda 2030. 

Número de vagas:  80 

Público-alvo: Todos os cursos das áreas de Arquitetura e Design, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 
Jurídicas, Gestão e Negócios, Engenharias, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Lafaiete 
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Projeto:   Sobreviver: prevenção e prevenção à violência doméstica 

Descritivo:  Ações voltadas para a conscientização de crianças, adolescentes, jovens e adultos, estudantes e professores que compõem a 
comunidade escolar, sobre a importância do respeito aos Direitos Humanos, notadamente os que refletem a promoção da igualdade 
de gênero, prevenindo e evitando, dessa forma, as práticas de violência contra a mulher, conhecendo as formas de prevenção e 
aplicação das normas pertinentes, bem como  viabilizando práticas voltadas aos cuidados com a saúde mental da população 
envolvida. 

Número de vagas:  80 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 21:50 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Lafaiete 

 

Projeto:   Todos contra as arboviroses 

Descritivo:  Apoio a conscientização junto as equipes multidisciplinares sobre as principais arboviroses transmitidas no Brasil: Dengue, Zyka e 
Chikungunya, na compreensão dos aspectos clínicos e diagnósticos das arboviroses, com ênfase nos testes laboratoriais remotos. 
Conscientização à população das maneiras de profilaxia e controle do vetor Aedes aegypti, e, para os profissionais da saúde, das 
políticas públicas para a notificação das arboviroses, do Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) e do Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia em Dengue (INCT Dengue). 

Número de vagas:  40 

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

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Sexta-feira, Sábado das 19:00 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Lafaiete 
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Projeto:   Transformação 

Descritivo:  A escola é principal meio de acesso à diversas formas de transformação. Ela é o principal veículo para a inserção do cidadão no meio 
social, do despertar do pensamento crítico, da busca pela autonomia e é a saída para muitos problemas existentes. assim, pensar na 
escola é enxergar um lugar de muitos movimentos, iniciativas e intercâmbios. 
Pensando em uma forma de nós, professores e alunos da UNA Lafaiete, colaborar com a agenda da ONU para 2030, desenvolvemos 
o Projeto Transformação, que busca oferecer oficinas, capacitações, mutirões e rodas de discussões em escolas públicas da cidade 
de Conselheiro Lafaiete, a fim de minimizar alguns dos problemas que estas instituições enfrentam. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Humanas e da Educação, Agronomia, Biomedicina, Educação Física, Estética e Cosmética, 
Farmácia, Nutrição, Odontologia, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, 
Administração, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Marketing. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Lafaiete 

 

Projeto:   Una sem fronteira 

Descritivo:  Através do diálogo e cooperação, e reconhecendo as necessidade da comunidade, a Una Lafaiete propõe conciliar conhecimentos 
técnicos e teóricos à prática das engenharias, gestão e agronomia com uma proposta de melhorias arquitetônicas, de gerenciamento 
e sustentabilidade as entidades filantrópicas, voltadas para assistência social, saúde e educação da região. O projeto visa envolver 
os membros da comunidade, conhecer suas necessidades, estabelecer parcerias, realizar palestras e encontros sobre acessibilidade, 
economia, gestão, educação de qualidade, uso adequado dos recursos naturais e dos espaços existentes, tentando melhorar a 
logística dos ambientes e adequando as edificações. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Engenharias, Administração, Administração de Empresas, Administração Pública, Gestão Comercial, 
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Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão da Qualidade, Gestão 
Financeira, Gestão Pública, Agronomia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 21:50 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Lafaiete 

 

Projeto:   Una-se ao SUAS: conhecer para fortalecer 

Descritivo:  O Projeto de Extensão UNA-se ao SUAS: conhecer para fortalecer visa realizar atendimentos jurídicos, psicossociais, odontológicos, 
biomédicos e nutricionais à população atendida nos equipamentos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de Conselheiro 
Lafaiete. Ressalta-se que referida população, muita das vezes integrantes de grupos vulneráveis, são carentes de informações e 
orientações fundamentais para que consigam viver com dignidade.  
Este Projeto de extensão visa fornecer conhecimento e informação ao público atendido pelo SUAS, acolhendo e fortalecendo-o em 
vários aspectos da vida. 
 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Biomedicina, Ética e Saúde, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Direito, Mediação. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 21:30 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Lafaiete 
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CONTAGEM 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   Desjudicializa Contagem: CPRAC-C e OGP 

Descritivo:  O projeto objetiva analisar os metadados das demandas judiciais em que figuram como autor ou réu o município de Contagem a fim 
de subsidiar possíveis caminhos temáticos para a desjudicialização de conflitos na câmara de prevenção e resolução de conflitos de 
Contagem CPRAC-C. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Gestão e Negócios, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Design, Direito, Mediação, 
Banco de Dados: Data Science, Big Data e BI, Big Data e Inteligência Analítica, Ciência dos dados, Sistemas de Informação. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sexta-feira das 21:00 às 21:50 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Contagem 

 

Projeto:   Educação em saúde na escola: Odontologia 

Descritivo:  Trata-se de um projeto de extensão com a temática de promoção e prevenção de saúde oral. Desta maneira, trabalharemos de 
maneira presencial com elaboração de conteúdo de educação em saúde bucal básica e o repasse deste conteúdo à crianças e 
adolescentes, nas escolas do entorno da una contagem. Este projeto possui uma demanda de carga horária total de 60h, com 
encontros às segundas-feiras ou terças-feiras (a definir), de 17:30 às 18:30h e ações, normalmente, às quartas-feiras, de 08:20 às 
09:50, conforme demanda das escolas parceiras. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Odontologia 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Terça-Feira, Quarta-Feira das 08:20 às 12:50 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Contagem 
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Projeto:   Engenharia- emprego à vista 

Descritivo:  Esse projeto  visa trazer a empregabilidade para o egresso e o estágio para os alunos de outros períodos. A empregabilidade será 
efetivamente alcançada através do relacionamento estreito com as empresas parceiras da una que oferecerão as vagas disponíveis 
para os estudantes, além de treinamentos, cursos e oficinas que irão prepará-los para essas oportunidades. Os alunos das escolas de 
ensino médio e técnico da região que queiram trabalhar ou fazer um estágio também serão incluídos no projeto e serão realizados 
com esses estudantes treinamentos  com profissionais da área e com os próprios alunos desse projeto de extensão. 
 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia de Minas, Engenharia de 
Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Industrial 
Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 10:40 às 12:00 

Modalidade:  Digital 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade, Una Barreiro, 
Una Betim, Una Contagem, Una Linha Verde 

 

Projeto:   Erva doce: educação ambiental, nutricional e desenvolvimento sustentável nas escolas (2ª edição) 

Descritivo:  A EA é um componente essencial e permanente 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 trabalharem/atuarem 
em prol de um espaço mais justo e crítico. os alunos das escolas participantes serão instruídos quanto à implantação de hortas e 
espaços verdes, a necessidade do reflorestamento, recuperação e preservação do solo e de sua fertilidade, manutenção da 
biodiversidade e aporte nutricional das plantas, junto aos preceitos dentro da agroecologia na nossa cidade e em consonância com 
um dos ODS: cidades e comunidades sustentáveis. 

Número de vagas:  30 
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Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Arte e Educação, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda, Publicidade e Propaganda. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sexta-feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Contagem, Una Divinópolis, Una Itumbiara, Una Lafaiete, Una Pouso Alegre, Una Sete Lagoas, Una Uberlândia - Campus 
Karaíba 

 

Projeto:   Prodesol II: economia solidária: uma outra economia acontece 

Descritivo:  O PRODESOL – Programa de Desenvolvimento da Economia Solidária – busca mostrar como o empreendedorismo social é 
importante para o desenvolvimento local e regional, e ainda a Economia Solidária se mostra como uma outra economia que pode 
diminuir as desigualdades sociais e econômicas. Desta forma o PRODESOL visa 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 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 empreendimentos solidários. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Gestão e Negócios. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira das 17:00 às 18:45 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Contagem 

 

Projeto:   Resolve aqui Una 

Descritivo:  Realização de um núcleo de conciliação e mediação para resolução de conflitos regionais, dentro da Una Itabira, com futura parceria 
com o TJMG e com a OAB. 
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Número de vagas:  60 

Público-alvo: Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, todos os cursos da área de Ciências Jurídicas. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Sexta-feira das 16:00 às 19:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade, Una Barreiro, 
Una Betim, Una Catalão, Una Contagem, Una Cristiano Machado, Una Itabira, Una Linha Verde, Una Sete Lagoas 

 

Projeto:   Sala de espera - Odontologia 

Descritivo:  Trata-se de um projeto de extensão com a temática de promoção e prevenção de saúde oral. Desta maneira, trabalharemos de 
maneira presencial com elaboração de conteúdo de educação em saúde bucal básica e o repasse deste conteúdo à comunidade. Este 
projeto possui uma demanda de carga horária total de 60h, com encontros às segundas-feiras ou terças-feiras (a definir), de 17:30 
às 18:30h e ações, normalmente, às quartas-feiras, de 18:30 às 20:00h, conforme demanda dos atendimentos da clínica de 
odontologia da UNA contagem. A população impactada trata-se da comunidade atendida nas clínicas do centro universitário UNA 
Contagem. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Odontologia 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Terça-Feira, Quarta-Feira das 18:30 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Contagem 

 

Projeto:   Saúde consciência (2º edição) 

Descritivo:  Atividades educativas e exposições sociais. Promoção da saúde da mulher e do homem de caráter intersetorial. Relação do processo 
saúde-doença com interface nas orientações para as necessidades de saúde e multidisciplinaridade da intervenção. Comunicação 
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científica. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Biomedicina, Enfermagem, Farmácia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sábado das 09:00 às 12:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Contagem 

 

Projeto:   Una-se à agenda 2030 

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. Considerando a Meta n° 09 do Poder Judiciário, que consiste em “realizar ações de prevenção ou desjudicialização de 
litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030”, direcionando os esforços para os entes 
municipais. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Direito, Mediação, Segurança Privada, Segurança Pública, Serviços Judiciais. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 17:00 às 18:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Contagem 
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CRISTIANO MACHADO 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   Alfabetizando 

Descritivo:  Estudos sobre dificuldades de aprendizagem, alfabetização e letramento. Atividades de intervenção no processo de alfabetização, 
em território presencial no campus Cristiano Machado e em território presencial numa escola municipal de Belo Horizonte no 
entorno do campus Cristiano Machado, com aporte de atividades que impactam no processo de alfabetização de crianças do ensino 
fundamental. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: História - Licenciatura, Letras, Letras - Língua Portuguesa, Matemática - Licenciatura, Pedagogia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Cristiano Machado 

 

Projeto:   Atuação da equipe multidisciplinar na saúde da mulher gestante (turma 1) 

Descritivo:  Atuação e abordagens da equipe multidisciplinar na saúde da mulher gestante. cuidados e abordagens da puérpera, assim como 
com o bebê e a interface da maternidade e do recém-nascido. verdade e inverdades sobre gestação. aleitamento materno. nutrição 
materno infantil. o papel da doula. violência obstétrica. atuação da fisioterapia na preparação para o parto, na sala de parto e 
reabilitação pélvica pós-parto. atuação da enfermagem no pré-natal e na obstetrícia. atuação dos profissionais de nutrição no 
acompanhamento nutricional gestacional, assim como das puérperas e recém-nascidos. atuação da biomedicina no 
acompanhamento e avaliação e análise de parâmetros laboratoriais das gestantes. 

Número de vagas:  60 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 17:00 às 21:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Cristiano Machado 
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Projeto:   Atendimentos multidisciplinar ao paciente oncológico e paliativo (AMPOP) 

Descritivo:  A necessidade de oferecer assistência e intervenção de qualidade ao indivíduo que se encontra com doença em fase avançada de 
evolução clinica e em casos de doenças crônicas  se faz necessária. a atuação de uma equipe multiprofissional auxilia o paciente a 
manter sua identidade, a manutenção de vida ativa até a morte, gerar conforto, controlar a dor, treinar habilidade remanescentes, 
manter a autonomia dos pacientes, incentivar a convivência coma família e amigos e orientar os cuidadores e familiares. dessa forma, 
o objetivo deste projeto é proporcionar ao aluno condições para atuar em hospitais nos setores de cuidados paliativos e oncológicos, 
em ambientes domiciliares e clínicas. 

Número de vagas:  30 

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

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 20:30 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Una Betim, Una Cristiano Machado 

 

Projeto:   Conecta Ânima (turma 1) 

Descritivo:  Se comunicar de maneira assertiva aumenta as possibilidades de obter o suporte e a compreensão que se precisa. Escutar de 
maneira empática contribui para relações mais saudáveis e colaborativas e auxiliam a solucionar os conflitos naturais da vida 
cotidiana. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Direito, Mediação, Segurança Privada, Segurança Pública, Serviços Judiciais. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira das 17:30 às 18:30 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Cristiano Machado 
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Projeto:   Conecta Ânima (turma 2) 

Descritivo:  Se comunicar de maneira assertiva aumenta as possibilidades de obter o suporte e a compreensão que se precisa. Escutar de 
maneira empática contribui para relações mais saudáveis e colaborativas e auxiliam a solucionar os conflitos naturais da vida 
cotidiana. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Direito, Mediação, Segurança Privada, Segurança Pública, Serviços Judiciais. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira das 17:30 às 18:30 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Cristiano Machado 

 

Projeto:   Cozinhar, nutrir e preservar: promovendo a cultura da alimentação saudável, segura e sustentável. 

Descritivo:  O projeto “cozinhar, nutrir, preservar: promovendo a cultura da alimentação saudável, segura e sustentável” tem como objetivo 
realizar ações de educação alimentar e nutricional visando promover a cultura da alimentação saudável, segura e sustentável. Os 
alunos desenvolverão oficinas culinárias abordando os temas: aproveitamento integral dos alimentos (aia), pancs, boas práticas de 
manejo e produção de alimentos; valorização da agricultura familiar e a importância da alimentação saudável. 
 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Biomedicina, Nutrição. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 20:30 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Cristiano Machado 
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Projeto:   Desbravadores dos ODS's 

Descritivo:  A ideia principal deste projeto é contextualizar sobre os  17 objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS - ONU); 
mapear as comunidades do entorno da Universidade e analisar as suas vulnerabilidades (problemas): 
correlacionar o projeto a ser desenvolvido com os ods, focando nos problemas identificados pela comunidade e no final será realizado 
uma apresentação dos trabalhos no Expo Una (final do semestre). 
 

Número de vagas:  30 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 21:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Cristiano Machado 

 

Projeto:   Experienciando as áreas de atuação do biomédico e contribuindo para a saúde e sustentabilidade na comunidade através de 
ações educativas no museu Una de Educação 

Descritivo:  O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de ações educativas no museu UNA de Educação, pautadas em experiências dos 
graduandos de biomedicina no mundo do trabalho, que conscientizem sobre a importância cultural e social do conhecimento 
científico e propiciem uma melhor qualidade de vida na comunidade. Visando aprimorar a vivência acadêmica e profissional dos 
graduandos de biomedicina serão realizadas visitas técnicas em diversas áreas de atuação profissional e rodas de conversas 
multiprofissionais, que permitirão a construção das ações socioeducativas que informarão a comunidade sobre a profissão e seu 
engajamento para a vida mais saudável e sustentável. Reuniões às quartas-feiras. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Biomedicina. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 09:00 às 12:00 

Modalidade:  Presencial 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

IES: Una Cristiano Machado 

 

Projeto:   GELP: grupo de pesquisa em lógica de programação 

Descritivo:  Desenvolver um grupo de pesquisa, formada por acadêmicos e professores dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, 
ciência da computação, gestão da tecnologia da informação e sistemas de informação, podendo integrar acadêmicos dos cursos de 
tecnologias do centro universitário Una Cristiano Machado. Aprimorar o aproveitamento acadêmico em lógica de programação por 
meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Gestão da Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, 
Sistemas para Internet. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:30 às 19:30 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Cristiano Machado 

 

Projeto:   Redes: apoio às famílias 

Descritivo:  O projeto visa criar uma rede de apoio para estudantes e funcionárias das instituições UNA e UniBH, Campus Cristiano Machado, 
acolhendo seus filhos (3 a 11 anos)  no horário em que estão no campus, para que possam desempenhar suas atividades de estudo 
e trabalho sem limitações em função da maternidade. 
As crianças participarão de oficinas temáticas, conduzidas pelos estudantes extensionistas e supervisionadas por professores 
colaboradores das áreas de saúde, licenciaturas e tecnologia. As oficinas temáticas serão planejadas para aplicação do conhecimento 
das áreas dos cursos de graduação das IES adaptadas para o público alvo. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Todos os cursos das áreas de Arquitetura e Design, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Comunicação 
e Artes, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 

Carga horária:  120 horas. 
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Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 21:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Cristiano Machado 

 

Projeto:   Resolve aqui Una 

Descritivo:  Realização de um núcleo de conciliação e mediação para resolução de conflitos regionais, dentro da Una Itabira, com futura parceria 
com o TJMG e com a OAB. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, todos os cursos da área de Ciências Jurídicas. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Sexta-feira das 16:00 às 19:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade, Una Barreiro, 
Una Betim, Una Catalão, Una Contagem, Una Cristiano Machado, Una Itabira, Una Linha Verde, Una Sete Lagoas 

 

Projeto:   Una itinerante (2023/1) 

Descritivo:  O projeto Una itinerante visa proporcionar atendimento jurídico itinerante à comunidade hipossuficiente inserindo práticas de 
conhecimento para os alunos nas áreas civis, trabalhistas e penais proporcionando atendimento jurídico individualizado sob a 
supervisão de um docente da ies. 
O objetivo é dar suporte a projetos de capacitação dos futuros operadores do Direito buscando a valorização dos direitos humanos 
e uma busca de soluções que possam ajudar a população mais carente, através de atendimentos jurídicos realizados pelos discentes 
sob a supervisão dos docentes da ies. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Direito. 

Carga horária:  80 horas. 
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Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Cristiano Machado 
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DIVINÓPOLIS 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   Acupuntura urbana em Divinópolis: inclusão e promoção sociocultural através do programa “adote um bem público” 

Descritivo:  Desenvolvimento urbano; desenvolvimento regional; esporte e lazer; gestão pública; jovens e adultos; organizações da sociedade 
civil e movimentos sociais e populares; promoção da saúde das pessoas, famílias e comunidades; apoio a organizações e ações de 
memória social; arquitetura, espaço urbano, paisagismo; preservação de recursos naturais e planejamento ambiental através da 
acupuntura urbana (intervenções pontuais capazes de gerar mudanças urbanas locais e atuarem como as agulhas que produzem um 
efeito transformador e curativo para as enfermidades do corpo por meio da acupuntura). 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, História, História – Licenciatura, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira das 18:00 às 19:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Divinópolis 

 

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 consumeristas para a população de forma geral. Os alunos serão levados a atender os 
consumidores no sentido de orientar e propor soluções para as problemáticas apresentadas. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Gestão e Negócios, Direito, Publicidade e Propaganda. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Divinópolis 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Projeto:   Cores e doenças: qual 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 18h às 19h ou aos sábados (com maior 
possibilidade) nas praças da cidade. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 20:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Bom Despacho, Una Divinópolis 

 

Projeto:   Erva doce: educação ambiental, nutricional e desenvolvimento sustentável nas escolas (2ª edição) 

Descritivo:  A EA é um componente essencial e permanente 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 trabalharem/atuarem 
em prol de um espaço mais justo e crítico. os alunos das escolas participantes serão instruídos quanto à implantação de hortas e 
espaços verdes, a necessidade do reflorestamento, recuperação e preservação do solo e de sua fertilidade, manutenção da 
biodiversidade e aporte nutricional das plantas, junto aos preceitos dentro da agroecologia na nossa cidade e em consonância com 
um dos ODS: cidades e comunidades sustentáveis. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Arte e Educação, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda, Publicidade e Propaganda. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sexta-feira das 18:00 às 22:00 
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Modalidade:  Presencial 

IES: Una Contagem, Una Divinópolis, Una Itumbiara, Una Lafaiete, Una Pouso Alegre, Una Sete Lagoas, Una Uberlândia - Campus 
Karaíba 

 

Projeto:   Recicla Divi 

Descritivo:  Nesta proposta, os alunos de forma interligada entre as áreas de gestão, moda e direito irão trabalhar atividades voltadas para 
sustentabilidade ambiental e urbana em divinópolis e região. para viabilidade do projeto, a prefeitura através da secretaria do meio 
ambiente e planejamento serão os parceiros. O professor responsável distribuirá de forma variada as atividades e cada grupo deverá 
trazer um produto final de revitalização para ser apresentado a sociedade. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Gestão e Negócios, Moda, Direito, Publicidade e Propaganda. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Divinópolis 

 

Projeto:   Una em ação na comunidade 

Descritivo:  Socialização de conteúdos sensíveis a saúde coletiva: diabetes, cuidados com pressão arterial, higiene pessoal e cuidados com a 
pele, higiene do sono, grupos de discussão tratando a ansiedade e depressão. 

Número de vagas:  60 

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

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Sábado das 08:00 às 11:30 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Divinópolis 
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Projeto:   Una na escola 

Descritivo:  O projeto vem sendo desenvolvido desde 2021-1, com o intuito de implantar nas escolas de divinópolis e região palestras/oficinas 
acerca de temas que atendam as realidades suscitadas pelas mesmas. O mesmo ocorrerá de forma hibrida, gerando novas soluções 
integradas e com a atuação dos alunos das áreas de gestão, direito, moda e publicidade. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Gestão e Negócios, Direito, Publicidade e Propaganda, Moda. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Divinópolis 

 

Projeto:   Una nas praças: agenda 2030 

Descritivo:  Desenvolvimento de atividades nas cidades no entorno de Bom Despacho, de acordo com o tema designado pelo professor. Ações 
que envolvam esclarecimentos sobre diversas doenças e meios de sustentabilidade. Além da escolha de um dos 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentáveis (ODS) para realização de uma atividade social, atrelada ao desenvolvimento do projeto. 

Número de vagas:  200 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 21:50 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Bom Despacho, Una Divinópolis 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ITABIRA 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   Allcâncer 

Descritivo:  No projeto de extensão Allcâncer nossos corações se enchem de esperança para proporcionar através do projeto uma melhor 
qualidade de vida para pessoas que tem o diagnóstico de uma doença tão devastadora fisicamente e emocionalmente como o câncer, 
bem como para os seus familiares. Através de parcerias podemos proporcionar aos nossos alunos o contato direto com pacientes 
reais e entender a demanda regional para a experimentação profissional dentro da realidade local. A educação em saúde também 
será o forte desse projeto com palestras educacionais em escolas, empresas e eventos públicos sobre os diferentes tipos de câncer 
e os meios de preveni-lo. 

Número de vagas:  70 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 19:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Itabira 

 

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. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Biomedicina, Farmácia, Nutrição, Odontologia. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Itabira 
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Projeto:   Laserterapia na Odontologia 

Descritivo:  Estudo de temáticas que articulam a produção do conhecimento na área da Odontologia. Visando a formulação, implementação e 
a execução de ações no âmbito do cuidado e tratamento individual. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Odontologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sábado das 09:00 às 12:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Itabira 

 

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 na comunidade. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Biomedicina, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 
Odontologia. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 20:00 às 21:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Itabira 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Projeto:   Programa de desenvolvimento do produtor rural - PDPR 

Descritivo:  O P.D.P.R (programa de desenvolvimento do produtor rural) é um projeto extensionista formado por um grupo composto de 
estudantes dos cursos de medicina veterinária e agronomia do centro universitário Una – Itabira. Tem como objetivo oferecer auxílio 
técnico aos pequenos produtores de Itabira e região no desenvolvimento de suas atividades agropecuárias.  Além disso, esse projeto 
traz a oportunidade de os futuros médicos veterinários e agrônomos da região conhecerem os campos de atuação, bem como colocar 
em prática a teoria aprendida em sala de aula. Esse é um projeto sem fins lucrativos, e que almeja o crescimento do setor 
agropecuário para Itabira e região. 

Número de vagas:  40 

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

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 21:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Itabira 

 

Projeto:   Psicomotricidade 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 
atividades práticas presenciais na comunidade. 

Número de vagas:  50 

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

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 21:00 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

IES: Una Itabira 

 

Projeto:   Resolve aqui Una 

Descritivo:  Realização de um núcleo de conciliação e mediação para resolução de conflitos regionais, dentro da Una Itabira, com futura parceria 
com o TJMG e com a OAB. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, todos os cursos da área de Ciências Jurídicas. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Sexta-feira das 16:00 às 19:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade, Una Barreiro, 
Una Betim, Una Catalão, Una Contagem, Una Cristiano Machado, Una Itabira, Una Linha Verde, Una Sete Lagoas 

 

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 
online e das atividades práticas presenciais na comunidade. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Odontologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 20:00 

Modalidade:  Híbrido 
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IES: Una Itabira 

 

Projeto:   Saúde da mulher 

Descritivo:  O projeto "Multidisciplinar Saúde da Mulher" comtemplará desde temas como gravidez na adolescência, doenças sexualmente 
transmissíveis, qualidade de vida no climatério e menopausa, prevenção do câncer de mama e colo do útero, bem como reflexão 
sobre a igualdade de gênero, empoderamento, resgate da autoestima e a prevenção da violência contra a mulher para que se torne 
possível a formação de discentes que tão logo profissionais cidadãos, reflexivos, criativos que atendam a demanda da sociedade e 
da comunidade que estão inseridos.  
 

Número de vagas:  70 

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

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 20:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Itabira 

 

Projeto:   Una movimento 

Descritivo:  O projeto “Una movimento” o viés socioeconômico cultural da extensão trabalha a integração do esporte, das instituições esportivas 
e sua importância para a comunidade integrado ao atendimento de qualidade em saúde para toda a população atendida, gerando 
como resultado cidadãos que sentem o verdadeiro pertencimento na comunidade.  Esse projeto visa incentivar jovens a ingressar 
nos esportes principalmente em regiões com maior vulnerabilidade, a realização de palestras em escolas públicas e privadas, bem 
como em empresas para a orientação de posturas. Realizar o acompanhamento nas equipes esportivas amadoras da cidade de Itabira 
com promoção e prevenção. 
 

Número de vagas:  70 

Público-alvo: Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia. 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 20:00 às 21:00  

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Itabira 

 

Projeto:   Unaterapia 

Descritivo:  Desenvolver a saúde física/mental e social de crianças e adultos, com distúrbios neurológicos, através da terapia assistida por 
animais (cães e cavalos), envolvendo equipe multidisciplinar dos cursos da área de saúde (Fisioterapia, Medicina Veterinária, 
Psicologia, Pedagogia). 
 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Medicina Veterinária, Fisioterapia, Pedagogia, Psicologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Quinta-feira das 14:00 às 18:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Itabira 

 

Projeto:   UNIJOB: espaço carreira e empregabilidade 

Descritivo:  Um escritório que irá aproximar a empresas dos universitários, ofertando vagas de emprego e estágio. Além de ofertar palestras, 
minicursos e capacitações para ajudar os mesmos a aprimorarem os currículos. Também irá auxiliar a comunidade de Itabira e região 
coma Feira de Empregabilidade, ofertando empregos, estágios, vagas de menor aprendiz para assim tentar amenizar a desigualdade 
regional. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária:  100 horas. 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quinta-feira das 18:00 às 20:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Itabira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ITUMBIARA 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   Erva doce: educação ambiental, nutricional e desenvolvimento sustentável nas escolas (2ª edição) 

Descritivo:  A EA é um componente essencial e permanente 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 trabalharem/atuarem 
em prol de um espaço mais justo e crítico. os alunos das escolas participantes serão instruídos quanto à implantação de hortas e 
espaços verdes, a necessidade do reflorestamento, recuperação e preservação do solo e de sua fertilidade, manutenção da 
biodiversidade e aporte nutricional das plantas, junto aos preceitos dentro da agroecologia na nossa cidade e em consonância com 
um dos ODS: cidades e comunidades sustentáveis. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Arte e Educação, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda, Publicidade e Propaganda. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sexta-feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Contagem, Una Divinópolis, Una Itumbiara, Una Lafaiete, Una Pouso Alegre, Una Sete Lagoas, Una Uberlândia - Campus 
Karaíba 

 

Projeto:   Grupo da saúde da família e do idoso 

Descritivo:  O gesfi desenvolve suas ações de forma dinâmica e integrativa em diversos locais da cidade de itumbiara que possibilita a prática da 
educação popular a metodologia do gesfi 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 saúda da una de itumbiara, 
além de aproximá-los da prática multiprofissional . Os academicos tem a oportunidade de ter contato com a comunidade e com 
todas as faixas etárias e oferecer orientações voltadas para a saúde física e mental para um diversificado público da cidade de 
Itumbiara, Goiás.  
 

Número de vagas:  80 

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 19:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Itumbiara 

 

Projeto: Plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD) em área de preservação permanente (APP) na bacia do rio Uberabinha – 2ª 
edição 

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 app 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, bem como previsão de custos e cronograma. O aluno deverá ter disponibilidade de um dia na semana 
para participação no projeto. 

Número de vagas:  60 

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

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 20:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Uberlândia - Campus Karaíba 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

JATAÍ 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   Grupo de extensão e pesquisa em dor (GEPDOR) 

Descritivo:  O Grupo de extensão e pesquisa em dor (GEPDOR), visa se dedicar a prestação da assistência terapêutica às pessoas carentes que 
sofrem com dor. uma vez que, segundo o estudo publicado na Revista the Brazilian Journal of Pain em 2018 cerca de 29,3 a 73,3% 
dos brasileiros sofrem com dor crônica (Vasconcelos et al., 2018). Indivíduos com essa condição necessitam de cuidados 
multidisciplinares, já que a dor permeia aspectos além de fisiopatológicos, também culturais emocionais e sociais (Raja et al., 2020). 
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 foi proposto. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Sábado das 08:00 às 14:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Jataí 

 

Projeto:   Odonto em ação 

Descritivo:  O projeto ‘‘Odonto em Ação’’ é voltado para alunos do curso de Odontologia, que tenham disponibilidade de horário toda quarta-
feira das 19h às 22h. É de extrema importância e OBRIGATÓRIO que o aluno tenha esse horário vago em sua semana. O projeto 
contará com atividades voltadas para o desenvolvimento de materiais como cartilhas, vídeos, pop-ups, banners entre outros, sobre 
biossegurança no atendimento odontológico. O intuito do projeto é educar e conscientizar os usuários da clínica-escola, sejam 
alunos, professores, funcionários, pacientes, acompanhantes, entre outros, sobre as normas e preceitos da Biossegurança nos 
atendimentos clínicos. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Odontologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 
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IES: Una Jataí 

 

Projeto:   Pelicano 

Descritivo:  Apoio às famílias em estado de vulnerabilidade social e/ou instituições filantrópicas da cidade que assistem estas famílias, e 
prestação dos serviços: produção e fornecimento de hortaliças na casa de vegetação da Una Jataí; palestras aos alunos do ensino 
médio de algumas escolas públicas da cidade sobre conservação e proteção do meio ambiente, e a importância da vacinação de cães 
e gatos; apoio a agricultura familiar com palestras informativas. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Agronomia, Medicina Veterinária. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 21:50 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Jataí 

 

Projeto: Plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD) em área de preservação permanente (APP) na bacia do rio Uberabinha – 2ª 
edição 

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 app 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, bem como previsão de custos e cronograma. O aluno deverá ter disponibilidade de um dia na semana 
para participação no projeto. 

Número de vagas:  60 

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

Carga horária:  100 horas. 
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Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 20:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Uberlândia - Campus Karaíba 

 

Projeto:   Saúde em foco 

Descritivo:  O projeto saúde em foco desenvolverá habilidades técnicas inerentes à área da saúde, como por exemplo: prática sobre glicemia, 
pressão arterial e coleta de materiais biológicos. Além disso, serão desenvolvidas ações de conscientização para a população sobre 
diversos temas. O aluno que se inscrever deve estar ciente que existirão ações obrigatórias que podem ocorrer em dias e horários 
alternativos. 

Número de vagas:  30 

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

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Terça-feira das 17:30 às 18:50h e Quarta-feira das 17:30 às 18:50. 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Jataí 
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LINHA VERDE 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   Capacitar Una 

Descritivo:  Aulas de reforço em matemática; minicursos sobre atividades de manutenção em aeronaves,soldagem, rebitagem, atividades 
básicas de manutenção; atividades no simulador de voo; ensaios de engenharia; conhecimentos de arquitetura, atividades nos 
laboratórios de informática, aviação e de engenharia. 

Número de vagas:  35 

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

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 17:00 às 18:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Linha Verde 

 

Projeto:   El(z)a 

Descritivo:  Concepções sobre violência, violência de gênero e violência contra a mulher: conceitos, tipos e classificações. contexto histórico e 
social da violência e da discussão sobre gênero. Estratégias de prevenção, criminalização e repressão da violência. Desafios da 
identificação e do rompimento do ciclo de violência. Desenvolvimento de formas de intervenção social. 

Número de vagas:  80 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 21:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Linha Verde 

 

Projeto:   Engenharia- emprego à vista 

Descritivo:  Esse projeto  visa trazer a empregabilidade para o egresso e o estágio para os alunos de outros períodos. A empregabilidade será 
efetivamente alcançada através do relacionamento estreito com as empresas parceiras da una que oferecerão as vagas disponíveis 
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para os estudantes, além de treinamentos, cursos e oficinas que irão prepará-los para essas oportunidades. Os alunos das escolas de 
ensino médio e técnico da região que queiram trabalhar ou fazer um estágio também serão incluídos no projeto e serão realizados 
com esses estudantes treinamentos  com profissionais da área e com os próprios alunos desse projeto de extensão. 
 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia de Minas, Engenharia de 
Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Industrial 
Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 10:40 às 12:00 

Modalidade:  Digital 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade, Una Barreiro, 
Una Betim, Una Contagem, Una Linha Verde 

 

Projeto:   PROPENF 

Descritivo:  O PROPENF é uma das atividades complementares de graduação que permite o desenvolvimento de práticas profissionais 
necessárias a formação do graduando em Enfermagem. Para o seu adequado desenvolvimento é importante que o aluno se envolva 
nas atividades propostas e interaja continuamente com a equipe multidisciplinar. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Enfermagem. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:30 às 21:30 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Linha Verde 
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Projeto:   Resolve aqui Una 

Descritivo:  Realização de um núcleo de conciliação e mediação para resolução de conflitos regionais, dentro da Una Itabira, com futura parceria 
com o TJMG e com a OAB. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, todos os cursos da área de Ciências Jurídicas. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Sexta-feira das 16:00 às 19:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade, Una Barreiro, 
Una Betim, Una Catalão, Una Contagem, Una Cristiano Machado, Una Itabira, Una Linha Verde, Una Sete Lagoas 
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POUSO ALEGRE 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   Agricultura Sustentável como Ação Social 

Descritivo:  No decorrer dos anos vimos às conseqüências que os agrotóxicos causam, não somente à população, mas também à natureza 
eliminando a biodiversidade, degradando o solo e poluindo os recursos hídricos. O Projeto Agricultura Sustentável como Ação Social 
tem como finalidade inserir práticas agronômicas que sejam sustentáveis em diversos setores da comunidade de Pouso Alegre-MG. 
Durante a realização do projeto,os alunos 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 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quartas-feiras de 19:30 às 21:30 e/ou Sábados de 09:00 às 11:00. 

Modalidade:  Presencial 

IES:  Una Pouso Alegre 

 

Projeto:   Agronomia Gerencial 

Descritivo:  Projeto Agronomia Gerencial - do plantio a colheita. O projeto Agronomia Gerencial é um projeto de extensão desenvolvido por 
professores e alunos do curso de Agronomia da UNA/Pouso Alegre. O projeto tem como objetivo fornecer suporte técnico aos 
produtores rurais da região de Pouso Alegre. Neste projeto, no início do semestre são escolhidos 5 produtores rurais que necessitam 
de assistência técnica e a eles são oferecidos diversos serviços agrônomicos, incluido custos de produçao, amostragem de solo e 
recomendaçoes técnicas de acordo com a necessidade do produtor. Esse projeto permite que os alunos da Agronomia tenham 
contato direto com os Agricultores e realizem atividades práticas que os aproximam da realidade que enfrentarão no mercado de 
trabalho. Além disso, os agricultores assistidos pelo projeto recebem suporte técnico e gerencial sem custo e que possibilitam 
aumentar a rentabilidade do seu negócio. 

Número de vagas:  50 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quartas-feiras de 19:30 às 21:30 e/ou Sábados de 09:00 às 11:00. 
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Modalidade:  Presencial 

IES:  Una Pouso Alegre 

 

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 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Gestão e Negócios, Direito, Psicologia. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Pouso Alegre 

 

Projeto:   Cores e doenças: qual 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 18h às 19h ou aos sábados (com maior 
possibilidade) nas praças da cidade. 

Número de vagas:  60 
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Público-alvo: Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 20:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Bom Despacho, Una Divinópolis 

 

Projeto:   Erva doce: educação ambiental, nutricional e desenvolvimento sustentável nas escolas (2ª edição) 

Descritivo:  A EA é um componente essencial e permanente 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 trabalharem/atuarem 
em prol de um espaço mais justo e crítico. os alunos das escolas participantes serão instruídos quanto à implantação de hortas e 
espaços verdes, a necessidade do reflorestamento, recuperação e preservação do solo e de sua fertilidade, manutenção da 
biodiversidade e aporte nutricional das plantas, junto aos preceitos dentro da agroecologia na nossa cidade e em consonância com 
um dos ODS: cidades e comunidades sustentáveis. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Arte e Educação, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda, Publicidade e Propaganda. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sexta-feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Contagem, Una Divinópolis, Una Itumbiara, Una Lafaiete, Una Pouso Alegre, Una Sete Lagoas, Una Uberlândia - Campus 
Karaíba 

 

Projeto:   Experimentando a Engenharia 

Descritivo:  Alunos do ensino superior em engenharia irão preparar e monitorar aulas práticas para alunos do ensino médio, com temas e 
conteúdos estudados durante os cursos de engenharia elétrica, civil e mecânica. Explorando os ambientes da UNA Pouso Alegre. As 
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atividades práticas serão preparadas e executadas às quartas feiras das 19 horas até as 21:50 horas. 
 

Número de vagas:  35 

Público-alvo: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 21:50 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Pouso Alegre 

 

Projeto:   Inclusão ao cubo 

Descritivo:  Inclusão ao Cubo é o projeto de Extensão das Engenharias Civil, Elétrica e Mecânica da Una Pouso Alegre.  
Propostas e soluções serão apresentadas e colocadas em prática de forma simples, de baixo custo e com poder transformador. 
Como objetivos temos: 
1) Conscientizar os alunos dos nossos cursos de Engenharia sobre Acessibilidade e Inclusão. 
2)Tornar o nosso entorno mais acessível. Passeio, praças, calçadões, escolas,etc. 
3) Fazer uso da Tecnologia para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente 
promover a vida de forma mais independente e a inclusão. 
 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 21:50 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Pouso Alegre 
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Projeto:   Informação de impacto: um podcast para o desenvolvimento sustentável 

Descritivo:  O presente projeto pretende mediar o debate entre universidade e comunidade acerca de projetos sociais realizados no município 
de pouso alegre e região. Para isto, será criado um canal de podcast, tendo como premissa o papel social da universidade na produção 
e divulgação do conhecimento. A elaboração de cada episódio deverá ser orientada por um dos 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável (ODS). Serão realizadas palestras por comunicadores com experiência em podcasts de impacto social, e um sociólogo, 
que irá discorrer sobre o papel das ods no mundo. Finalizadas as gravações, o canal terá divulgação em rádios, portais de internet e 
tv locais. 

Número de vagas:  70 

Público-alvo: Todos os cursos.  

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 20:40 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Pouso Alegre 

 

Projeto:   Jovem cientista (5ª edição) 

Descritivo:  Nós acreditamos que o país pode ser transformado pela educação. O projeto “jovem cientista” é um projeto prestado a crianças e 
adolescentes de Pouso Alegre/MG e região. Sabemos que, apesar dos esforços boa parte desses jovens não têm acesso integral à 
educação de nível superior. O objetivo do projeto é dar a esses jovens alunos experiências acadêmicas marcantes que lhes falta para 
sonhar com o ensino superior. O aluno Una que participar desse projeto, fará parte de um grupo de “orientadores” de crianças e 
jovens que irá conduzir aulas práticas sobre o assunto escolhido, experiências acadêmicas e desenvolvimento de projetos inovadores. 
Os encontros são presenciais, nas quartas-feiras. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Medicina Veterinária, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Administração, Administração de 
Empresas, 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, 
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Gestão Pública. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 21:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Pouso Alegre 

 

Projeto:   Nutriuna 

Descritivo:  O projeto contempla colocar o aluno em contato com o mercado de trabalho antes do estágio. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Nutrição. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Pouso Alegre 

 

Projeto:   Os segredos da comunicação oral 

Descritivo:  Comunicação verbal e corporal, técnicas de oratória, desinibição, argumentação, elaboração de palestras e pitch de sucesso, criação 
de slides de impacto. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Todos os cursos das áreas de Arquitetura e Design, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 
Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sábado das 09:00 às 11:00 
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Modalidade:  Presencial 

IES: Una Pouso Alegre 

 

Projeto:   Regularização imobiliária em áreas de reurb 

Descritivo:  Regularização imobiliária em áreas de reurb. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Engenharia Civil. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sábado das 19:00 às 21:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Pouso Alegre 

 

Projeto:   Semeadores de saúde 

Descritivo:  O Projeto de Extensão SEMEADORES DE SAÚDE tem por finalidade difundir através de ações sociais, a conscientização ambiental, 
os cuidados básicos com a saúde, a biossegurança, o descarte de medicamentos e o conhecimento sobre plantas medicinais regionais 
através dos temas:  
- Descarte correto de medicamentos (TRAGA DE VOLTA) 
- Plantas medicinais, seu uso correto e distribuição de mudas 
- Biossegurança para Coletores, Manicures, Salões de beleza e Clínicas de estética  
- Pequenos semeadores  
 

Número de vagas:  45 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Agronomia, Engenharia Agronômica, Gestão Ambiental, Gestão do 
Agronegócio, Medicina Veterinária, Zootecnia, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Serviço 
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Social, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:30 às 21:30 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Pouso Alegre 

 

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, entre outros. 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 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sexta-feiras das 18:00 às 19:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES:  Una Pouso Alegre 

 

Projeto:   Visita-cão 

Descritivo:  Visitas assistidas com cães; hospital, asilo e creche; fins terapêuticos; crianças e idosos; restabelecimento social; função cognitiva 
e/ou emocional; seleção de cães; treinamento; engajamento aluno-comunidade. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Fisioterapia, Psicologia. 

Carga horária:  60 horas. 
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Dias e horários:   Quinta-feira das 13:30 às 17:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Pouso Alegre 
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SETE LAGOAS 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   Balcão da gestão 

Descritivo:  O projeto de extensão Balcão da gestão , visa o desenvolvimento de atividades teórico-práticas dos graduandos das áreas de gestão 
& negócios em juntamente com microempreendedoras locais. A parceria estimula a capacidade para resolução de problemas do 
mercado atual contribuindo com a sociedade local. Os temas abordados serão: estudos dos novos cenários da gestão e aplicabilidade 
nos negócios; plano de negócios; ecossistema corporativo; empreendedorismo e inovação nas empresas; metodologias ágeis; 
métodos de análises das informações; pesquisa de mercado e marketing estratégico; vantagem competitiva das organizações; gestão 
por competências e liderança de alta performance; 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Gestão e Negócios. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Sete Lagoas 

 

Projeto:   Erva doce: educação ambiental, nutricional e desenvolvimento sustentável nas escolas (2ª edição) 

Descritivo:  A EA é um componente essencial e permanente 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 trabalharem/atuarem 
em prol de um espaço mais justo e crítico. os alunos das escolas participantes serão instruídos quanto à implantação de hortas e 
espaços verdes, a necessidade do reflorestamento, recuperação e preservação do solo e de sua fertilidade, manutenção da 
biodiversidade e aporte nutricional das plantas, junto aos preceitos dentro da agroecologia na nossa cidade e em consonância com 
um dos ODS: cidades e comunidades sustentáveis. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Arte e Educação, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda, Publicidade e Propaganda. 

Carga horária:  80 horas. 
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Dias e horários:   Sexta-feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Contagem, Una Divinópolis, Una Itumbiara, Una Lafaiete, Una Pouso Alegre, Una Sete Lagoas, Una Uberlândia - Campus 
Karaíba 

 

Projeto:   Feliz Idade 

Descritivo:  O presente projeto irá trabalhar aspectos relacionados com a capacidade física, prevenção de quedas e comorbidades, educação 
alimentar, saúde bucal e mental 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 instancias 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:  50 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 19:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Sete Lagoas 

 

Projeto:   Momento mais saúde 

Descritivo:  O presente projeto irá trabalhar aspectos relacionados com a saúde dos servidores municipais em seus mais diversos aspectos, 
saúde e bem-estar, alimentação saudável, ergonomia, saúde bucal e mental. os estudantes envolvidos nesse projeto serão dos cursos 
da biomedicina, fisioterapia, odontologia, pedagogia, nutrição e psicologia. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Biomedicina, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Pedagogia. 
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Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Sete Lagoas 

 

Projeto:   NUPEA: Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas 

Descritivo:  A proposta do NUPEA é, coletar, processar, gerenciar e sistematizar bancos de dados econômicos de modo a atender dois propósitos: 
a) possibilitar aos alunos dos cursos de gestão e negócios a prática na coleta e análise de dados econômicos pertinentes à comunidade 
local e nacional e b) proporcionar aos agentes tomadores de decisão informações que lhes permitam assertividade baseada em 
números que retratem a realidade econômica local e nacional. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Gestão e Negócios. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 15:00 às 21:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Sete Lagoas 

 

Projeto:   Resolve aqui Una 

Descritivo:  Realização de um núcleo de conciliação e mediação para resolução de conflitos regionais, dentro da Una Itabira, com futura parceria 
com o TJMG e com a OAB. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, todos os cursos da área de Ciências Jurídicas. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Sexta-feira das 16:00 às 19:00 

Modalidade:  Híbrido 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

IES: Cidade Universitária - Una Aimorés, Cidade Universitária - Una João Pinheiro, Cidade Universitária - Una Liberdade, Una Barreiro, 
Una Betim, Una Catalão, Una Contagem, Una Cristiano Machado, Una Itabira, Una Linha Verde, Una Sete Lagoas 

 

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, ergonomia, saúde bucal e mental. Os estudantes envolvidos nesse projeto serão dos cursos da 
biomedicina, fisioterapia, odontologia, pedagogia, nutrição e psicologia. 

Número de vagas:  50 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 19:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Sete Lagoas 

 

Projeto:   Una na praça 

Descritivo:  O presente trabalho irá realizar ações de prevenção e promoção de saúde mensalmente em ambiente público na cidade de sete 
lagoas nas áreas de fisioterapia, medicina veterinária, biomedicina, nutrição, psicologia e odontologia 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Medicina Veterinária, Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Sete Lagoas 
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UBERLÂNDIA 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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:   Erva doce: educação ambiental, nutricional e desenvolvimento sustentável nas escolas (2ª edição) 

Descritivo:  A EA é um componente essencial e permanente 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 trabalharem/atuarem 
em prol de um espaço mais justo e crítico. os alunos das escolas participantes serão instruídos quanto à implantação de hortas e 
espaços verdes, a necessidade do reflorestamento, recuperação e preservação do solo e de sua fertilidade, manutenção da 
biodiversidade e aporte nutricional das plantas, junto aos preceitos dentro da agroecologia na nossa cidade e em consonância com 
um dos ODS: cidades e comunidades sustentáveis. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Agronomia, Engenharia Agronômica, Arte e Educação, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda, Publicidade e Propaganda. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sexta-feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Contagem, Una Divinópolis, Una Itumbiara, Una Lafaiete, Una Pouso Alegre, Una Sete Lagoas, Una Uberlândia - Campus 
Karaíba 

 

Projeto:   Estação Una-saúde  

Descritivo:  O projeto de extensão intitulado como “estação una-saúde” envolverá o corpo docente e discente na realização de atividades 
práticas desenvolvendo capacidades e especificidades dos cursos da saúde de forma integrada e multidisciplinar, a partir de serviços 
e orientação prestados à praticantes de atividade física em eventos esportivos realizados pela prefeitura municipal de Uberlândia 
(MG). 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-feira das 14:00 às 15:00 

Modalidade:  Presencial 
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IES: Una Uberlândia - Campus Karaíba 

 

Projeto: Plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD) em área de preservação permanente (APP) na bacia do rio Uberabinha – 2ª 
edição 

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 app 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, bem como previsão de custos e cronograma. O aluno deverá ter disponibilidade de um dia na semana 
para participação no projeto. 

Número de vagas:  60 

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

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 20:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Uberlândia - Campus Karaíba 

 

Projeto:   Trilha do esporte 

Descritivo:  Este projeto surge da necessidade da comunidade esportiva em procura por atendimento fisioterapêutico de atletas amadores e 
profissionais participantes de campeonatos esportivos regionais e mundiais sediados na cidade.  A fisioterapia tem papel essencial 
na preparação para prática esportiva e na prevenção de lesões, dessa forma a imersão de estudantes de fisioterapia no âmbito 
esportivo torna-se oportuna para que, como agentes transformadores levem ações preventivas e atendimento fisioterapêutico á 
essa população-alvo. O projeto se desenvolverá em encontros ás quartas-feiras (19h ás 21:40) e participação em campeonatos 
esportivos esporádicos aos finais de semana (sexta/ sábado/domingo). 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Fisioterapia. 
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Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sexta-feira, Sábado das  às 21:40 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Uberlândia - Campus Karaíba 

 

Projeto:   Una corpo e mente: na busca da saúde integral 

Descritivo:  Compreender concepções de saúde, processo saúde-doença e de saúde integral, bem como ações de promoção da saúde, como 
estratégias, individuais e coletivas, para a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos indivíduos atendidos na Clínica Integrada 
de Saúde – UNA – Uberlândia. Ações com foco em educação em saúde para indivíduos atendidos na Clínica Integrada de Saúde – 
UNA – Uberlândia proporcionando o cuidado integral com o desenvolvimento de ações para a manutenção da saúde, com 
acompanhamento contínuo, buscando-se reduzir riscos de adoecimento. 

Número de vagas:  40 

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

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 16:00 às 19:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Uberlândia - Campus Karaíba 

 

Projeto:   Una saúde e meio ambiente 

Descritivo:  O projeto irá desenvolver ações em saúde e meio ambiente para indivíduos assistidos por uma ONG - que acolhe crianças e 
adolescentes de 6 a 15 anos de idade, em vulnerabilidade social - proporcionando o desenvolvimento de atividades que favoreçam 
a saúde e segurança alimentar e nutricional. Os alunos serão responsáveis pelo desenvolvimento de atividades em grupo de educação 
em saúde e educação em meio ambiente com foco em informações sobre a melhor forma de cuidar da saúde, sustentabilidade 
ambiental e a realização da implantação e condução de uma horta, além de oficinas culinárias sobre plantas alimentícias não 
convencionais e aproveitamento integral dos alimentos. 
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Número de vagas:  40 

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

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 14:00 às 17:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Uberlândia - Campus Karaíba 

 

Projeto:   Una saúde para a sua empresa 

Descritivo:  A Saúde do trabalhador visa compreender as relações entre o trabalho e o processo saúde/doença que tem como objeto de estudo 
e intervenção as relações entre o trabalho e a saúde com o objetivo da promoção e a proteção da saúde do trabalhador por meio do 
desenvolvimento de ações de vigilância dos riscos presentes nos ambientes e condições de trabalho. Devido a necessidade de criar 
uma área específica para cuidar do bem-estar nos ambientes de trabalho em empresas, surge a Saúde Ocupacional que tem como 
objetivo promover um melhor ambiente de trabalho e melhor qualidade de vida aos colaboradores cuidando principalmente dos 
hábitos que influenciam diretamente a saúde dessa população. 

Número de vagas:  40 

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

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 08:00 às 12:00 

Modalidade:  Presencial 

IES: Una Uberlândia - Campus Karaíba 

 

Projeto:   Unidos contra o preconceito 

Descritivo:  A violência é um fenômeno estudado em diversas áreas do conhecimento que buscam  compreender as causas e efeitos disso para 
os indivíduos e para a sociedade como um todo. Por ser um fenômeno complexo, há divergências quanto às suas definições e também 
sobre as tratativas, estratégias e mecanismos a serem desenvolvidos para amenizar os prejuízos desta. No entanto, é possível afirmar 
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que grupos mais vulneráveis estão mais sujeitas a ser alvo da violência causando distanciamento e dificultando o acesso a direitos. 
Diminuir esse distanciamento é um desafio e pode ser considerado como uma luta que visa contribuir para a construção de uma 
sociedade mais igualitária e justa. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço 
Social, Direito, Mediação. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 20:00 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Uberlândia - Campus Karaíba 

 

Projeto:   Vocação Una: uma parceria entre a universidade e o ensino médio 

Descritivo:  O projeto Vocação Una tem como finalidade auxiliar no autoconhecimento de estudantes do ensino médio, sobre o universo das 
profissões e do mercado de trabalho, proporcionando elementos reflexivos para os processos de escolhas desses jovens, favorecendo 
um contato direto com o cenário universitário. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:30 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 

IES: Una Uberlândia - Campus Karaíba 

 


