Instituição: UNA
Campus: AIMORÉS
Proponente: Agnaldo Rolim de Moura
Título do Projeto: PRODESOL UNA – Programa de Desenvolvimento da Economia Popular e
Solidária
Descrição: O PRODESOL tem por objetivo oferecer para empreendedores de Economia
Solidária e Popular: Formação em diversas áreas do conhecimento, Assessoria e Consultoria e
Mais possibilidades de Geração de Trabalho e Renda.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: AIMORÉS
Proponente: Erica Rodrigues de Oliveira
Título do Projeto: Narrativas Tecnológicas para Compartilhar Memórias Afetivas: apoio na
reconstrução da identidade dos jovens de Brumadinho
Descrição: Este trabalho tem como objetivo incentivar a reconstrução da identidade dos
jovens da comunidade escolar de Brumadinho, por meio da produção de narrativas digitais,
textos, áudio e/ou vídeos, que favoreçam a aquisição de habilidades linguísticas e
comunicacionais por meio da tecnologia.
Carga horária de dedicação semanal: 6h
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Quarta-feira, Sexta-feira
Turno (s): Manhã, Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: AIMORÉS
Proponente: Samuel de Almeida Caldeira
Título do Projeto: Impressão 3D: educação inclusiva na engenharia para deficientes visuais
por meio de uma experiência sensorial.
Descrição: O entendimento das disciplinas dos cursos de exatas, muitas vezes representam um
grande desafio ao aluno por demandar um alto nível de abstração. Este projeto visa
desenvolver uma forma de educação inclusiva para deficientes visuais nas engenharias. A
tentativa de inclusão é baseada contextualização dos conteúdos de maior abstração por meio
da produção de material didático a partir de uma impressora 3D.
Carga horária de dedicação semanal: 3 horas
Dia (s) da semana: Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira
Turno (s): Manhã, Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: BARREIRO
Proponente: Adriane Fagundes Sacramento
Título do Projeto: Criação de Empresa (Consultoria) Júnior
Descrição: A Empresa Júnior é uma entidade gerida por estudantes, com o propósito de
realizar projetos e serviços que contribuam para o desenvolvimento acadêmico e profissional
dos associados, capacitando-os para o mercado de trabalho. Tem como propósito dar a
oportunidade para estudantes aplicarem seus conhecimentos e se desenvolverem no campo
da gestão. Os estudantes serão capacitados para gerenciar a própria empresa júnior e prestar
consultorias, desenvolvendo soluções para todo tipo de negócio.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Quinta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: BARREIRO
Proponente: André Luiz Braga de Carvalho
Título do Projeto: Pré-Una
Descrição: O Projeto Pré - Una preparará os alunos de ensino médio para o ingresso na Una
e/ou ajuda-los a obterem desempenho satisfatório no Enem. Isto será feito com oficinas
práticas ministradas pelo alunos de graduação da Una (Alunos Multiplicadores), estes sendo
devidamente selecionador por perfil e evidentemente treinados pra tal função. Os
experimentos serão baseados na matriz de competências e habilidades do Enem. O público
alvo serão alunos do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas e privadas.
Carga horária de dedicação semanal: 6 horas semanais
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Quarta-feira
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: BARREIRO
Proponente: Jesiel Francisco de Jesus Fernandes Martins Lima
Título do Projeto: Fatores associados à ocorrência de parasitoses intestinais em uma
população de crianças e adolescentes no município de Ibirité, Minas Gerais
Descrição: O Programa de Extensão em Saúde contempla três ações: Capacitação, Abordagem
das Parasitoses em escolas do município de Contagem e utilização da rádio difusão na
promoção da saúde. Será realizado investigação científica do material e análise destas
amostras. Concomitantemente, serão realizadas ações educativas junto a população através
da mídia de massa.
Carga horária de dedicação semanal: 10 horas semanais
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira
Turno (s): Manhã, Tarde

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Adriano olinto meirelles
Título do Projeto: Educajus: políticas públicas e juventude
Descrição: Trata-se de pensar num novo mecanismo de educação política, por meio de uma
intervenção direta a estudantes do ensino médio, com o objetivo de fornecer subsídios para o
entendimento da discussão sobre Direitos Humanos e políticas públicas destinadas à
juventude, Estatuto da Criança e do Adolescente, riscos e vulnerabilidades, mediação de
conflitos, além de estimular a participação e fomentar a discussão sobre democracia no Brasil
Carga horária de dedicação semanal: 2hs
Dia (s) da semana: Quarta-feira, Quinta-feira
Turno (s): Manhã

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Cinara Sier Nazário
Título do Projeto: EDUCA-AÇÃO: a promoção da saúde através de orientações de prevenções à
dengue, IST e primeiros socorros.
Descrição: O projeto EDUCA-AÇÃO atuará com orientação e educação em saúde, realizando
atendimento a comunidade com orientações sobre as medidas educativas de prevenção a
Dengue, IST, AIDS, càncer de mama e próstata, hipertensão, diabetes, primeiros socorros,
atendendo às demandas de empresas e escolas de Betim. O projeto será dividido em 2 grupos:
O 1o grupo realizará as atividades de intervenção em escolas do município realizando o
diagnóstico situacional do local, medidas de prevenção da Dengue, Zika, Chikungunya e ações
de contenção da epidemia. O 2o grupo realizará intervenções de promoção da saúde para
empresas, tais como diabetes, hipertensão, câncer de mama e próstata entre outros. O
projeto acontecerá no período de março a junho.
Carga horária de dedicação semanal: 6 h/a
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Sábado
Turno (s): Manhã, Tarde

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Daniel Vieira Sarapu
Título do Projeto: Multiplicadores de Cidadania: Direitos Individuais e Coletivos em Cartilhas
Para a Comunidade de Betim
Descrição: O projeto Multiplicadores de Cidadania visa difundir informações sobre o Direito do
Trabalho e da Seguridade Social para organizações e instituições parceiras da Faculdade UNA
de Betim através de cartilhas elaboradas e apresentadas pelos participantes. É, assim, uma
oportunidade para o aluno ampliar seus conhecimentos jurídicos, desenvolver sua habilidade
de falar em público e contribuir com a efetivação da cidadania social
Carga horária de dedicação semanal: 2h
Dia (s) da semana: Quarta-feira
Turno (s): Noite

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Daniela Starling
Título do Projeto: TRATAMENTO DA ÁGUA DE RIO ACIMA POR MEIO DE FILTRO COM AÇÃO
ANTIMICROBIANA DE BAIXO CUSTO.
Descrição: O município de Rio Acima , situado na região metropolitana foi escolhido para ser
atendido pelo projeto, baseado por ser um município de pequena dimensão, baixo número de
habitantes, e por estar situado na região metropolitana de Belo Horizonte e principalmente
devido a situação dos seus corpos d'água. O município não possui nenhuma empresa privada
responsável pelo tratamento de água. A consequência desse não tratamento da água pode ser
observado nos dados referentes aos parâmetros físico- químicos obtidos por análise.
O presente projeto tem como objetivo o tratamento antimicrobiano da água, por meio de um
filtro de baixo custo à população de Rio Acima. Para verificar a eficiência desse filtro será feita
a análise microbiológica antes e após a filtração da água utilizando o filtro.
Carga horária de dedicação semanal: 2h
Dia (s) da semana: Terça-feira, Sexta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Diogo Caio Rocha Amorim
Título do Projeto: Análise dos níveis de Saturação do solo em áreas com risco de deslizamento
no município de Betim-MG
Descrição: Identificar previamente áreas que já sofrem com deslizamentos no município de
Betim – MG (Bairro Jardim Teresópolis e Bairro Duque de Caxias), coletar amostras de solo em
diferentes pontos do bairro e analisar o nível de saturação do solo no laboratório de Matérias
de Construção da UNA Betim.
Carga horária de dedicação semanal: 2h
Dia (s) da semana: Segunda-feira
Turno (s): Noite

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Edyene Cely Amaro Oliveira
Título do Projeto: Computação para Meninas
Descrição: Este projeto de extensão tem como objetivo inserir meninas da rede pública de
ensino no mundo da eletrônica e programação de computadores. Na história da computação a
primeira pessoa a escrever um programa de computador foi uma mulher. Entretanto, as
estatísticas mostram que as mulheres são minorias nos cursos e empresas de tecnologia da
informação. Portanto, a finalidade do projeto é estimular o interesse feminino pela
computação e consequentemente para o ingresso futuro na área computacional.
Carga horária de dedicação semanal: 4hs
Dia (s) da semana: Quarta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Everson Soto Silva Brugnara
Título do Projeto: ConciliaUNA - Betim
Descrição: CONCILIAUNA é um projeto que nasceu com o intuito de fomentar nos discentes a
consciência conciliadora e a prática de audiências de conciliação, seguindo a tendência do
novo Código de Processo Civil, e reduzindo custos (de diversas ordens: psicológico e
emocional, financeiro, físico e processual) para as partes envolvidas. Realizamos conciliações e
atendimentos no Núcleo de Práticas Jurídicas, e também ações em escolas e centros
comunitários, onde promovemos o ideal conciliatório, a reconciliação de relacionamentos e a
promoção de solução de conflitos por meio da conciliação e mediação, para que em todas as
esferas de nossa vida possamos atuar de forma conciliatória ao invés de litigante.
Carga horária de dedicação semanal: 8 horas
Dia (s) da semana: Terça-feira, Quinta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Humberto Azevedo Nigri do Carmo
Título do Projeto: Ensinando a Comunidade Criar seus Próprios Aplicativos
Descrição: Este projeto tem como objetivo construirmos um treinamento para ensinar e
estimular a comunidade a usar plataformas na criação de aplicativos para celulares, e assim
levarmos a tecnologia a todos. Estimular a criatividade, o empreendedorismo e a solução de
problemas utilizando a tecnologia. Aprenderemos a transmitir conhecimentos, pesquisar
soluções e contribuir para o desenvolvimento social, e ao mesmo tempo, nos divertirmos
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Sábado
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Jacques Trindade Ferreira
Título do Projeto: Tribunal do Júri: aspectos jurídicos e psicológicos
Descrição: O projeto possibilitará aos alunos a oportunidade de realizar um julgamento real
noTribunal do Júri, assim como confeccionar o perfil psicológico dos jurados com vistas a
subsidiar a escolha daqueles que integrarão o Conselho de sentença.
Carga horária de dedicação semanal: 4 a 12 horas
Dia (s) da semana: Sexta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Carla Pinheiro Caminhas
Título do Projeto: Estética e autoestima nas mulheres pós gestação.
Descrição: O Projeto “Estética e Autoestima nas Mulheres pós gestação” tem o objetivo de
proporcionar tratamentos às mulheres da comunidade que sofrem com estrias pós gestação,
além de oferecer aos alunos uma experiência prática das técnicas específicas da área da
Estética.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Segunda-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Leonardo Benedito Oliveira Rezende
Título do Projeto: Práticas Inovadoras no Ensino de Matemática.
Descrição: O projeto “ Práticas Inovadoras no Ensino de matemática” visa apresentar novas
metodologias no ensino-aprendizagem de matemática a comunidade e alunos de escolas do
ensino fundamental, médio no município de Betim – MG. Tais metodologias envolvem (aulas
com jogos explorando conteúdos matemáticos).
Carga horária de dedicação semanal: 4 h.
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Quarta-feira
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Letícia Mercêdes Gomes Correia Martins
Título do Projeto: Saúde em Ação
Descrição: O projeto Saúde em ação tem como objetivos capacitar alunos da área da saúde
para serem agentes de informações em cuidados com a saúde para prevenção de doenças
físicas e mentais. Os alunos dos períodos mais avançados dos cursos de fisioterapia,
biomedicina, ciências biológicas, estética e psicologia irão treinar os alunos dos dois primeiros
períodos dos referidos cursos e juntos constituirão uma equipe multidisciplinar que irá
transmitir informação científica de forma simples e assertiva para impactar a comunidade com
prevenção e melhoria da qualidade de vida.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Terça-feira, Sexta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Lucas Silvestre Chaves
Título do Projeto: SolCI - "Soluções para Cidades Inteligentes"
Descrição: O projeto de extensão “SolCI – Soluções para Cidades Inteligentes” visa motivar e
capacitar alunos das diferentes Engenharias e de Sistemas de Informação da Una a
desenvolverem soluções com Internet das Coisas que possam contribuir para a transformação
de uma cidade qualquer em uma "Cidade Inteligente”, melhorando assim a qualidade de vida
das pessoas.
Carga horária de dedicação semanal: 4h
Dia (s) da semana: Sábado
Turno (s): Manhã, Tarde

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Lucio Mauro dos Reis
Título do Projeto: Construindo escolas inclusivas
Descrição: O projeto apresenta como eixo temático a inclusão e a educação, em escolas e
outras instituições, assim como, a manutenção dos processos inclusivos com responsabilidade
social. A proposta de assessorias e oficinas irá proporcionar aos alunos da UNA uma aplicação
direta dos referenciais teóricos às práticas sociais e institucionais.
A proposta de assessorias também almeja o uso de instrumentos de diagnóstico e
intervenção, visando analisar condições que favoreçam mudanças no ambiente e nos
processos de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais.
Carga horária de dedicação semanal: 4h
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Terça-feira
Turno (s): Manhã, Tarde

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Maria Helena Duarte De Oliveira
Título do Projeto: PODIUM: Projeto de Orientação e Desenvolvimento – Integração UNA e
Mercado
Descrição: O PODIUM é um projeto para orientação profissional de jovens que estejam
concluindo o ensino médio ou que já concluíram e têm dificuldades para efetuar a sua escolha
profissional. O PODIUM também se destina a preparar os jovens para ingressar no mercado de
trabalho por meio do apoio na elaboração do currículo, orientações para entrevista de
emprego, assim como ministrar cursos de capacitação profissional com temas relevantes.
Carga horária de dedicação semanal: 2 horas de atividades + 2 horas de planejamento e
orientação
Dia (s) da semana: Segunda-feira
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Orlando Ferreira de Souza
Título do Projeto: DEGRAU ESCRITÓRIO MODELO ARQUITETURA
Descrição: O Degrau realizará projetos de arquitetura, urbanismo, design, interiores, restauro
e paisagismo, bem como a regularização de edificações para prefeituras, escolas públicas,
creches, ONG’s e instituições filantrópicas sem fins lucrativos. A proposta é criar uma nova
forma de experimentação do espaço. O projeto tem funções comerciais, corporativas,
institucionais e sociais que se completam.
Carga horária de dedicação semanal: 4h
Dia (s) da semana: Quarta-feira, Quinta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Wander Moreira da Costa
Título do Projeto: BETIM FILHOTE - SALÃO DO ENCONTRO
Descrição: O Projeto Filhote tem como objetivo o desenvolvimento de atividades socio
educativas e integração de práticas formativas aos alunos e pais, do projeto Filhote,, no Bairro
Laranjeiras, na cidade de Betim, envolvendo outros cursos e alunos da UNa Betim.
Carga horária de dedicação semanal: 2 hs
Dia (s) da semana: Quarta-feira
Turno (s): Manhã, Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: BETIM
Proponente: Wander Moreira da Costa
Título do Projeto: ECONOMIA SOLIDÁRIA BETIM
Descrição: O Projeto Prodesol, Economia Solidária tem o objetivo de aproximar a Universidade
da comunidade por meio de oportunidades a comunidade e as pessoas que trabalham com
artesanatos, alimentação e outros produtos manifaturados, com uma formação sólida uma vez
por semana, na Una Betim a todos os integrantes do Projeto, envolvendo os cursos da Gestão,
Psicologia e Direito.
Carga horária de dedicação semanal: 2 hs
Dia (s) da semana: Quarta-feira
Turno (s): Noite

Instituição: UNA
Campus: BOM DESPACHO
Proponente: Diana de Sá e Castro Oliveira
Título do Projeto: Mestase do Amor
Descrição: Trata- se da sede da ONG Mestase do Amor, na cidade de Bom Despacho.
Faremos o projeto arquitetônico, de acordo com o programa de necessidades, já começamos a
desenvolver com a ajuda do aluno Gustavo.
Carga horária de dedicação semanal: 10 horas
Dia (s) da semana: Terça-feira
Turno (s): Noite

Instituição: UNA
Campus: BOM DESPACHO
Proponente: Eliana Campos de Paulo Costa
Título do Projeto: Biobanco de Dentes Humanos
Descrição: O projeto de Banco de Dentes Humanos da UNA BD se propõe a atuar nas
comunidades tanto leigas como científicas trazendo à tona a valorização do dente como órgão
humano, sua importância e ainda visa fornecer, por meio ético, biosseguro e legal aos
acadêmicos, educadores, colaboradores e demais profissionais e pesquisadores da
Odontologia, dentes humanos extraídos que poderão ser usados em pesquisa e estudo.
Carga horária de dedicação semanal: Uma hora semanal por aluno. Cada aluno (ou dupla
em um dia da semana.
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira
Turno (s): Manhã

Instituição: UNA
Campus: BOM DESPACHO
Proponente: Wilson Rodrigues Braz
Título do Projeto: Química Forense: Análise Preliminar de Drogas Ilícitas Apreendidas pela
Polícia Militar-MG.
Descrição: O Centro Universitário Una de Bom Despacho com os cursos de Biomedicina e
Farmácia, cumpre seu papel social e acadêmico em parceria com a PM-MG através de um
Acordo de Cooperação Técnica (ACT) contribuindo para a celeridade da emissão dos laudos
preliminares de drogas ilícitas apreendidas pela PM-MG em nível de usuários. Assim, há a
colaboração para ações de segurança pública para cerca de 187.000 habitantes da
microrregião de Bom Despacho.
Carga horária de dedicação semanal: 8h
Dia (s) da semana: Quarta-feira, Quinta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: CATALÃO
Proponente: Isadora Oliveira Rocha
Título do Projeto: PROJETO RODA TERAPÊUTICA - De Mãos Dadas
Descrição: O Projeto “Roda Terapêutica - De mãos dadas” é uma proposta de extensão que
objetiva proporcionar momentos grupais de acolhimento e cuidado em saúde mental as/os
alunas/os da UNA - Campus Catalão.
Carga horária de dedicação semanal: 6h
Dia (s) da semana: Quarta-feira, Sexta-feira, Sábado
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: CATALÃO
Proponente: Andréia Borges Macedo
Título do Projeto: Minha casa minhas medidas
Descrição: É necessário modificar a perspectiva das pessoas em relação as mudanças
estruturais de uma residência que são essenciais e não devem ser feitas somente após o
evento que transformou a realidade e a condição física dos moradores, mas que essas
modificações e adequações sejam incorporadas ao projeto inicial e realizadas no ato da
construção da obra, visando atender os requisitos básicos da demanda das pessoas com
necessidades.
Carga horária de dedicação semanal: 2 horas
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Terça-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: CATALÃO
Proponente: Andréia Borges Macedo
Título do Projeto: Minha casa minhas medidas
Descrição: O projeto tem como objetivo modificar a perspectiva das pessoas em relação as
mudanças estruturais de uma residência que são essenciais e não devem ser feitas somente
após o evento que transformou a condição física dos moradores, mas que essas modificações
sejam incorporadas ao projeto inicial e realizadas no ato da construção da obra, visando
atender todos os requisitos que as pessoas com necessidades especiais demandam.
Carga horária de dedicação semanal: 2h
Dia (s) da semana: Terça-feira, Quinta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: CATALÃO
Proponente: Diego Valentim Crescente Cara
Título do Projeto: Jardim Botânico Una Catalão
Descrição: O Jardim Botânico Una Catalão é uma proposta para a intervenção no espaço do
nosso Campus para a idealização de um Jardim Botânico, que visa atender as demandas dos
cursos de Arquitetura, Agronomia, Fisioterapia e Psicologia. O jardim botânico serve como
roteiro pedagógico nas disciplinas de Paisagismo e Botânica. Com o jardim sensorial, teremos a
oportunidade de inserir pessoas com deficiência visual.
Carga horária de dedicação semanal: 5h
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: CONSELHEIRO LAFAIETE
Proponente: Cristine Elizabete Lima Costa
Título do Projeto: Una na escola - recuperação de horta fomentando a alimentação saudável.
Descrição: O projeto “Una na escola - recuperação de horta fomentando a alimentação
saudável” tenciona a revitalização da horta na Escola Estadual Profª. Maria Augusta Noronha
com o propósito de contribuir com uma merenda escolar de qualidade e oferecer um
ambiente mais agradável para os estudos, despertando uma consciência ambiental e hábitos
de vida saudáveis aos alunos.
Carga horária de dedicação semanal: Três a seis horas/semana
Dia (s) da semana: Sábado
Turno (s): Manhã, Tarde

Instituição: UNA
Campus: CONSELHEIRO LAFAIETE
Proponente: Joyce Cristina de Rezende
Título do Projeto: Quimicalizando: A ciência para a redução da desigualdade
Descrição: Com a intenção de fazer uma conexão de saberes entre a teoria e a prática, o
projeto QUIMICALIZANDO propõe diminuir a desigualdade social através do desenvolvimento
de uma cartilha com experimentos químicos de baixo custo e a realização destes experimentos
em escolas que apresentaram baixas notas no indicador de qualidade de desempenho (IDEB).
Carga horária de dedicação semanal: 2 horas
Dia (s) da semana: Quarta-feira
Turno (s): Manhã, Noite

Instituição: UNA
Campus: CONSELHEIRO LAFAIETE
Proponente: Thaynara Cristina Ildefonso Peixoto
Título do Projeto: DEPPRO – Desenvolvimento Pessoal e Profissional
Descrição: Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de competências e
habilidades na geração de jovens que busca o primeiro emprego, o projeto DEPPRO:
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL oferece aos membros do grupo de extensão,
treinamentos e discussões acerca de cinco grandes temas pertinentes ao Desenvolvimento
Pessoal e Profissional – Empregabilidade, Sustentabilidade e Responsabilidade Social, Imagem
Pessoal e Profissional, Empreendedorismo, Valores e Ética Profissional – para que, atuando
como multiplicadores, ofereçam oficinas sobre os mesmos temas a alunos do Ensino Médio da
rede pública.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Segunda-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: CONTAGEM
Proponente: Adriano olinto meirelles
Título do Projeto: Educajus: políticas públicas e juventude
Descrição: Trata-se de pensar num novo mecanismo de educação política, por meio de uma
intervenção direta a estudantes do ensino médio, com o objetivo de fornecer subsídios para o
entendimento da discussão sobre Direitos Humanos e políticas públicas destinadas à
juventude, Estatuto da Criança e do Adolescente, riscos e vulnerabilidades, mediação de
conflitos, além de estimular a participação e fomentar a discussão sobre democracia no Brasil
Carga horária de dedicação semanal: 2hs
Dia (s) da semana: Terça-feira, Quarta-feira
Turno (s): Manhã

Instituição: UNA
Campus: CONTAGEM
Proponente: Agnaldo Rolim de Moura
Título do Projeto: PRODESOL UNA – Programa de Desenvolvimento da Economia Popular e
Solidária
Descrição: O PRODESOL tem por objetivo oferecer: Formação continuada em várias áreas do
conhecimento, Assessoria e Consultoria e mais possibilidades de Geração de Trabalho e Renda
para empreendedores de Economia Solidária e Popular.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: CONTAGEM
Proponente: Aline Luiza de Carvalho
Título do Projeto: UNIVERSIDADE (RE)FAZ A VIDA
Descrição: O projeto de extensão tem como objetivo informar e trabalhar aspectos emocionais
relacionados a perda e luto com a população do município de contagem. O objetivo é atender
as demandas já existentes na clínica-escola da UNA Contagem, atender a demanda com a
mesma queixa na Comunidade Ele Clama que recorrem a dependência química e ampliar a
discussão e pesquisa do tema com os discentes das áreas da Psicologia e da Saúde.
Carga horária de dedicação semanal: 2h
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sábado
Turno (s): Manhã, Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: CONTAGEM
Proponente: Ana Luísa Soares de Miranda
Título do Projeto: CUIDAR DA CARROÇA - AMIGO CARROCEIRO
Descrição: O Projeto Amigo Carroceiro tem como objetivo promover mutirões de atendimento
clínico de equinos de tração de Contagem e região. Os animais serão atendidos no Centro
Veterinário UNA Contagem e outras ações de formação continuada serão oferecidas aos
alunos participantes, como cursos de aprimoramento e palestras. Os alunos devem se dedicar
à organização dos eventos, ao contato com os Carroceiros, divulgação, contato com
patrocinadores e demais atividades afins.
Carga horária de dedicação semanal: 8 horas
Dia (s) da semana: Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado
Turno (s): Manhã, Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: CONTAGEM
Proponente: André Luiz Silva Alvim
Título do Projeto: CIRCUITO VIVA MAIS: perfil epidemiológico e fatores de risco para
hipertensão arterial
Descrição: O projeto de extensão “Circuito Viva Mais” tem como objetivo criar ações
multidisciplinares envolvendo o indivíduo, família e coletividade na prevenção e promoção da
saúde, com foco na Hipertensão Arterial. A participação do aluno será fundamental para o
fortalecimento de um elo multidisciplinar, estimulando o pensamento crítico e reflexivo, além
da interdisciplinaridade das áreas de Enfermagem, Nutrição e Educação Física.
Carga horária de dedicação semanal: 3 horas
Dia (s) da semana: Quarta-feira, Sábado
Turno (s): Manhã

Instituição: UNA
Campus: CONTAGEM
Proponente: Bruno Warlley Leandro Nascimento
Título do Projeto: Fatores associados à ocorrência de parasitoses intestinais em uma
população de crianças e adolescentes no município de Esmeraldas, Minas Gerais
Descrição: O Programa de Extensão em Saúde contempla três ações: Capacitação, Abordagem
das Parasitoses em escolas do município de Contagem e utilização da rádio difusão na
promoção da saúde. Será realizado investigação científica do material e análise destas
amostras. Concomitantemente, serão realizadas ações educativas junto a população através
da mídia de massa.
Carga horária de dedicação semanal: 10 horas semanais
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira
Turno (s): Manhã, Tarde

Instituição: UNA
Campus: CONTAGEM
Proponente: Daniela Viegas da Costa Nascimento
Título do Projeto: PRA VIDA – PRÁTICAS DE VALORIZAÇÃO DO FEMININO E DO MOVIMENTO
AFRO
Descrição: O projeto PRA VIDA desenvolverá ações de conscientização e de valorização da
mulher e da cultura afrodescendente, bem como criará oportunidades de geração de renda e
proteção dos direitos. Busca promover práticas educativas e, sobretudo, de intervenção na
realidade desses públicos para fazer avançar a igualdade de direitos e conquistas. Envolve a
criação de oportunidades de negócios, eventos, parcerias e desenvolvimento de material de
divulgação para os públicos atendidos.
Carga horária de dedicação semanal: 3h
Dia (s) da semana: Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: CONTAGEM
Proponente: Déborah Figueirdo Vasconcelos Batista Lopes
Título do Projeto: Nutrição e higiene bucal infantil: impacto de ações educativas
Descrição: O objetivo do presente projeto de extensão é de conhecer a realidade nutricional e
de saúde bucal de crianças em idade escolar, matriculadas em escolas da região metropolitana
de Belo Horizonte e desenvolver ações com impacto positivo para sua saúde. Acadêmicos do
curso de nutrição irão realizar medidas antropométricas das crianças e avaliar o tipo de
nutrientes ingeridos. Alunos do curso de odontologia irão realizar medidas de saúde bucal e
higiene bucal auto-relatada. Ambos os alunos irão propor e realizar ações de intervenção
lúdica em promoção de nutrição e higiene bucal adequadas. Novas medidas antropométricas,
de alimentação, saúde e higiene bucal serão realizadas em etapa subsequente para avaliação
das técnicas de promoção de saúde utilizadas.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Quarta-feira
Turno (s): Manhã, Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: CONTAGEM
Proponente: Lucas Silvestre Chaves
Título do Projeto: SolCI - Soluções para Cidades Inteligentes
Descrição: O projeto de extensão “SolCI – Soluções para Cidades Inteligentes” visa motivar e
capacitar alunos das diferentes Engenharias e de Sistemas de Informação da Una a
desenvolverem soluções com Internet das Coisas que possam contribuir para a transformação
de uma cidade qualquer em uma "Cidade Inteligente”, melhorando assim a qualidade de vida
das pessoas.
Carga horária de dedicação semanal: 4h
Dia (s) da semana: Sábado
Turno (s): Manhã, Tarde

Instituição: UNA
Campus: CONTAGEM
Proponente: Maria Marta Ribeiro da Costa
Título do Projeto: ATEC - Artefatos Tecnológicos para estudo das Ciências
Descrição: O projeto ATEC busca promover eventos interativos de forma a minimizar a
distância entre os conteúdos tratados em sala de aula e as aplicações práticas de tais
fenômenos. A metodologia proposta, em cada evento, consiste em visitas itinerantes, por
meio de exposições interativas. Uma equipe do projeto acompanha a exposição, auxiliando os
estudantes de ensino médio na percepção da ciência presente em cada peça do acervo. Como
resultado desse projeto destacam-se a melhoria da capacidade de trabalhar em equipe e o
aumento do interesse pela experimentação científica
Carga horária de dedicação semanal: 2 a 7 horas semanais, sendo: Noite (2 horas
semanais, reunião de estudo) + Manhã (5 horas, uma vez por mês - eventos em escolas).
Dia (s) da semana: Sexta-feira
Turno (s): Manhã, Noite

Instituição: UNA
Campus: CONTAGEM
Proponente: Regina Torres Costa
Título do Projeto: : Treinamento de Primeiros socorros para a comunidade escolar:
Professores, funcionários e alunos
Descrição: O projeto terá como base a contribuição dos discentes da UNA Contagem para as
crianças e adolescentes do município ao oferecer capacitação de noções básicas em primeiros
socorros em escolas públicas de Contagem/MG promovendo saúde e prevenindo acidentes e
doenças comuns da faixa etária através da educação em saúde.
Carga horária de dedicação semanal: 2 horas
Dia (s) da semana: Sexta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: CONTAGEM
Proponente: Roselene Alice de Carvalho
Título do Projeto: ERGONOMIA PREVENÇÃO, BEM-ESTAR E SAÚDE DO TRABALHADOR
Descrição: De acordo com um estudo realizado pelo Ministério do Trabalho em 2017 às
dorsalgias (dores nas costas) foram as maiores causas de afastamento do trabalho, ficando
somente atrás de quadro de fraturas de membros superiores e inferiores. O estudo mostra
ainda que o estado de Minas Gerais é o terceiro estado que mais afasta por dorsalgias. As
lesões relacionadas a movimentos repetidos também apresentam grandes taxas de
afastamento (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2018).
A Massoterapia como profissão atuante no reestabelecimento de qualidade de vida, bem-estar
e de tratamentos terapêuticos à prevenção de lesões se mostra importante como integrante
do trabalho ergonômico desenvolvidos pelas atividades humanas e também na sua melhora.

Carga horária de dedicação semanal: 4hs
Dia (s) da semana: Segunda-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: CRISTIANO MACHADO
Proponente: Euzébio das Dores de Souza
Título do Projeto: Dispositivo para reabilitação dos membros superiores e inferiores
empregando detecção de movimentos e gamificação
Descrição: Este projeto se baseia no desenvolvimento de um dispositivo eletrônico
microcontrolado, cuja função será o monitoramento dos movimentos dos membros superiores
ou inferiores. As informações obtidas a partir do hardware serão processadas por um
software, onde recursos de gamificação buscarão estimular o paciente. Este dispositivo será
aplicado na reabilitação de pessoas, após um acidente vascular encefálico ou acidente do
trabalho.
Carga horária de dedicação semanal: 2 horas
Dia (s) da semana: Sábado
Turno (s): Manhã

Instituição: UNA
Campus: CRISTIANO MACHADO
Proponente: Felipe Gouvêa Pena
Título do Projeto: Consultoria Júnior: avaliação de políticas e práticas de recursos humanos em
pequenas empresas dos bairros Cidade Nova e União em Belo Horizonte
Descrição: Este projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos uma experiência como
consultores juniores. Trata-se de uma oportunidade única para o desenvolvimento da prática
empresarial, favorecendo aos discentes a aquisição de inúmeras habilidades. Com o intuito de
possibilitar a participação, os alunos poderão escolher um dos cinco turnos de trabalho.
Opções: Segunda (tarde), Terça (manhã), Quinta (manhã), Sexta (tarde) ou Sábado (manhã).
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Terça-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado
Turno (s): Manhã, Tarde

Instituição: UNA
Campus: CRISTIANO MACHADO
Proponente: João Bernardo da Silva Filho
Título do Projeto: Projeto Reforço ENEM
Descrição: O Projeto serve a estudantes do 3º Ano do Ensino Médio, em turmas de 40 alunos,
organizados em grupos de 5 alunos. Os estagiários elegem uma Disciplina e, em DUPLA, são
responsáveis por prepararem a explicação de questões do ENEM a serem aplicadas. O Projeto
ocorre aos sábados no horário de 14:00 às 18:00 horas.
Carga horária de dedicação semanal: Cada Estagiário(a) deve cumprir em média 4 (quatro )
horas semanais, tendo por referência o quadro de horário das aulas aos sábados.
Dia (s) da semana: Sábado
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: DIVINÓPOLIS
Proponente: Larissa Gabrielle Braga e Silva
Título do Projeto: Direito na Escola: a inserção de noções jurídicas no ensino médio como fator
de contribuição para a formação cidadã
Descrição: O projeto de extensão intitulado Direito na Escola: a inserção de noções jurídicas
como fator de contribuição para formação cidadã tem por objetivo engajar acadêmicos do
Direito no universo da docência e levar o saber jurídico para alunos do ensino médio das
escolas públicas de Divinópolis. Serão desenvolvidas aulas, palestras, dinâmicas tanto nas
escolas quanto no ambiente do campus, versando sobre os temas: direitos humanos, bullying ,
meios adequados de resolução de conflitos, direito das minorias, direito ambiental, direito do
trabalho, direito do consumidor, dentre outras temáticas jurídicas atuais.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Quarta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: DIVINÓPOLIS
Proponente: Patrícia Aparecida Tavares
Título do Projeto: Chi Gong: uma proposta interdisciplinar para os indivíduos com Diabetes
mellitus.
Descrição: O Projeto Chi Gong: uma proposta interdisciplinar para indivíduos com Diabetes
mellitus tem por objetivo implementar ações educativas e atividades terapêuticas em grupo na
atenção primária de saúde. Os acadêmicos poderão vivenciar as práticas integrativas
complementares, aprender a avaliar os indivíduos com Diabetes mellitus, desenvolver
capacidade de escuta acolhedora e entender a importância do vínculo terapêutico.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Terça-feira, Quinta-feira
Turno (s): Manhã

Instituição: UNA
Campus: DIVINÓPOLIS
Proponente: Renato Vale de Oliveira
Título do Projeto: ProgramAÇÃO em Arduino para comunidade escolar
Descrição: O projeto programação em Arduino para comunidade escolar consiste em trabalhar
com alunos do ensino médio das escolas públicas os princípios básicos de programação
orientada a objetos. Com tal projeto, pretende-se que o aluno seja iniciado aos estudos das
linguagens de programação para controlar, automatizar e desenvolver projetos voltados à
engenharia como um todo.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas/quinzena
Dia (s) da semana: Sábado
Turno (s): Manhã

Instituição: UNA
Campus: GUAJAJARAS
Proponente: Daniela Quadros de Azevedo
Título do Projeto: Banco de Dentes Humanos (BDH).
Descrição: -O Banco de Dentes Humanos se responsabilizará pela arrecadação, preparação,
desinfecção, manipulação, seleção, preservação, estocagem, cessão, empréstimo e
administração dos dentes doados, sendo que todos os procedimentos executados serão
regidos pelas normas atuais de vigilância sanitária.
Carga horária de dedicação semanal: 12h
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Quarta-feira, Sexta-feira
Turno (s): Manhã, Tarde

Instituição: UNA
Campus: GUAJAJARAS
Proponente: Eunice da Silva Barros
Título do Projeto: Atendimento Nutricional no Tratamento Oncologico
Descrição: O Projeto expandirá o conhecimento teórico para a prática ambulatorial
direcionados aos pacientes com câncer provenientes do Ambulatório Borges da Costa do
Hospital das Clinicas/UFMG. A trajetória de rastreio, a avaliação da desnutrição através dos
protocolos oncológicos, a formação de indicadores e intervenção nutricionistas adequadas são
ações recomendadas em todos os pacientes com câncer.
Carga horária de dedicação semanal: O aluno poderá escolher a carga horária semanal de
4h ou 8h conforme disponibilidade do projeto.
Dia (s) da semana: Quarta-feira, Sexta-feira
Turno (s): Manhã, Tarde

Instituição: UNA
Campus: GUAJAJARAS
Proponente: Fabiana Goulart de Oliveira
Título do Projeto: Trabalho, Saúde e Meio ambiente: Articulando saberes para uma
sustentabilidade efetiva
Descrição: O projeto Trabalho, Saúde e Meio ambiente pretende contribuir com a implantação
e funcionamento dos sistemas de coleta seletiva de lixo e melhoria das condições de trabalho
dos catadores de materiais recicláveis que atuam na região próxima à Cidade Universitária
Una. As atividades a serem desenvolvidas envolvem a realização de diagnósticos, oficinas com
os trabalhadores, intervenções artísticas e sócio-educativas junto a população do entorno.
Carga horária de dedicação semanal: 8h sendo 6h em campo e 2h em supervisão
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado
Turno (s): Manhã, Tarde

Instituição: UNA
Campus: ITABIRA
Proponente: Karine Chaves Cabral
Título do Projeto: UNA Itabira na prevenção do câncer de mama e de colo do útero
Descrição: Serão realizadas atividades educativas voltadas à prevenção do câncer de mama na
mulher e de colo de útero utilizando a técnica de sala de espera, para todos os usuários que
estão aguardando consulta/procedimento, nas unidades de saúde de Itabira e região e no
Hospital Nossa Senhora das Dores (Itabira). A escolha da participação dos alunos por unidade
de saúde será feita levando em consideração a proximidade da unidade com a residência do
aluno. Cada ação educativa terá a participação de aproximadamente 10 alunos. O projeto
consta das seguintes etapas: 1 – treinamento dos alunos, 2 – ações educativas nas unidades de
saúde, 3- avaliação dos dados coletados e resultados do projeto, 4- divulgação dos resultados
para as unidades de saúde participantes e a UNA.
Carga horária de dedicação semanal: 1 hora
Dia (s) da semana: Terça-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: ITABIRA
Proponente: Patrícia Helena Ribeiro
Título do Projeto: Assistência técnica aos produtores rurais do município de Itabira
Descrição: O projeto tem como objetivo propiciar uma oportunidade para que os alunos
adquiram conhecimento sobre o processo de gerenciamento de uma propriedade agrícola
(aquisição dos insumos, implantação da cultura, tratos culturais, colheita e comercialização
dos produtos). Por meio de visitas a produtores, sob orientação do engenheiro agrônomo da
EMATER, fornecer assessoria a produtores de banana, carentes de assistência técnica no
município de Itabira.
Carga horária de dedicação semanal: 4 h (2 dias de grupo de estudo noturno durante o mês)
+ 8h (1 visita técnica diurna ao produtor por mês). Média = 3 h semanais.
Dia (s) da semana: Quinta-feira, Sábado
Turno (s): Manhã, Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: ITABIRA
Proponente: PRISCILA SOUZA VICENTE PENNA
Título do Projeto: Espaços do brincar: brinquedoteca itinerante.
Descrição: Este projeto visa a atender crianças na faixa etária compreendida entre 3 e 12 anos,
com a criação de espaços do brincar itinerantes, denominadas brinquedotecas. A expectativa é
de que este projeto possa alcançar um número significativo e amplo de crianças, sobretudo,
aquelas inseridas em regiões de vulnerabilidade social, contribuindo para a promoção de
saúde e bem-estar, melhora da qualidade de vida e convívio social. A brinquedoteca cumpre,
portanto, o espaço de construção de conhecimento e pesquisa, transmissão da cultura infantil,
desenvolvimento de socialização, integração social e construção de representações infantis.
Carga horária de dedicação semanal: 4H
Dia (s) da semana: Sexta-feira, Sábado
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: ITUMBIARA
Proponente: Adriano Rodrigues Teixeira
Título do Projeto: FÍSICA ITINERANTE – A experimentação ao alcance de todos
Descrição: A educação moderna alienada ao uso da tecnologia se volta para uma nova
vertente que preconiza um bom relacionamento professo-aluno. Estamos falando da
experimentação, que em física é fundamental para um bom desenrolar do processo didático
pedagógico. O objetivo principal do projeto se resume a produzir artefatos experimentais com
material de baixo custo (ou reaproveitável) e levá-los aos alunos das escolas da rede estadual,
a fim de auxiliar os mesmos a desenvolver um conhecimento mais amplo dentro do processo
de ensino aprendizagem.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Terça-feira, Quinta-feira
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: ITUMBIARA
Proponente: Ayanda Ferreira Nascimento Lima
Título do Projeto: AGROSAÚDE – Sustentabilidade e Bem-Estar.
Descrição: Visando que as plantas medicinais sejam utilizadas de forma consciente e os
fitoterápicos sejam reconhecidos como medicamentos suplementares ao tratamento e
prevenção de doenças principalmente de grupos vulneráveis, o projeto tem como ações:
realização de pesquisas, palestras e oficinas, implantação de hortas comunitárias, produção e
doação de mudas, divulgação dos resultados em revista científica.
Carga horária de dedicação semanal: 4h
Dia (s) da semana: Sábado
Turno (s): Manhã

Instituição: UNA
Campus: ITUMBIARA
Proponente: Patrícia Roberta dos Santos (Coordenadora da Ação)
Título do Projeto: Una Prev - Educar para Prevenir
Descrição: Una Prev: Educar para prevenir
O objetivo do projeto é levar ações de prevenção primária em diversas áreas da saúde a
comunidade através de orientações, testagem e aconselhamento.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Sábado
Turno (s): Manhã

Instituição: UNA
Campus: JATAÍ
Proponente: Cristiane Iracema Monteiro Estevão
Título do Projeto: SOLOS E MEIO AMBIENTE: O ENSINO DA CIÊNCIA DO SOLO PARA ALUNOS
DO ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL
Descrição: SOLOS E MEIO AMBIENTE: O ENSINO DA CIÊNCIA DO SOLO PARA ALUNOS DO
ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL
O presente projeto tem o intuito de auxiliar estes professores do ensino fundamental e médio,
nas práticas de demonstrar e relacionar a importância do ensino de solos e do meio ambiente,
visando à conscientização dos alunos como agentes responsáveis pela utilização e preservação
do meio ambiente e dos solos e de todos os atributos formação e conservação desse recurso
natural tão importante para a humanidade.
Carga horária de dedicação semanal: 6 h
Dia (s) da semana: Quinta-feira, Sábado
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: JATAÍ
Proponente: Janaína Martins Gouveia
Título do Projeto: Projeto desConstruir
Descrição: O projeto de extensão Desconstruir tem por objetivo a desconstrução do
preconceito sobre a mulher em cursos que tendem a ser predominantemente femininos, como
também no mercado de trabalho. Envolvendo medidas que também venham a trazer o
empoderamento feminino e a possibilitar os alunos que possam refletir sobre esses assuntos e
temas correlatos, Por meio de oficinas, rodas de conversa, campanhas e palestras.
Carga horária de dedicação semanal: 5 horas semanais
Dia (s) da semana: Sexta-feira, Sábado
Turno (s): Manhã, Tarde

Instituição: UNA
Campus: LIBERDADE
Proponente: Larissa Camilo de Souza Lima e Silva
Título do Projeto: Levantamento cultural e patrimonial dos eixos históricos da cidade de Belo
Horizonte.
Descrição: O projeto intitulado "Levantamento cultural e patrimonial dos eixos históricos da
cidade de Belo Horizonte" executará o levantamento dos eixos históricos da cidade Belo
Horizonte identificando as edificações históricas pertencentes do mesmo. Este levantamento
contemplará, em sua primeira etapa, os bairros da Zona Leste de Belo Horizonte.
Carga horária de dedicação semanal: 8 horas
Dia (s) da semana: Terça-feira, Sexta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: LIBERDADE
Proponente: Roberto Alves Reis
Título do Projeto: Una-se contra a LGBTfobia
Descrição: Criado em 2011, o Una-se contra a LGBTfobia tem como objetivo promover uma
cultura de respeito aos direitos humanos e à diversidade sexual e de gênero no ambiente
universitário, com foco em uma formação cidadã. O projeto desenvolve ações de
sensibilização e conscientização por meio de campanhas, palestras, oficinas, mostras de filmes,
exposições fotográficas eeventos acadêmicos. A equipe do projeto realiza coberturas
audiovisuais de ações ligadas aos direitos LGBT, como a Parada do Orgulho LGBT de BH.
Carga horária de dedicação semanal: 2h
Dia (s) da semana: Quarta-feira
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: LIBERDADE
Proponente: Rubens Rangel Silva
Título do Projeto: Design e Educação: desenvolvimento de produtos educacionais
Descrição: O projeto de extensão “Design e Educação: desenvolvimento de produtos
educacionais” propõe a experimentação e o desenvolvimento metodológico de produtos de
natureza educacional (jogos, material editorial, catálogos, kits, sites e outras experiências
gráficas) que se constituam em material que possa ser utilizado por profissionais da educação
para a melhoria da qualidade do ensino básico de nossa região.
Carga horária de dedicação semanal: 4h
Dia (s) da semana: Quarta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: LIBERDADE
Proponente: Tatiana Alves de Carvalho Costa
Título do Projeto: PRETANÇA
Descrição: PRETANÇA propõe a discussão de questões étnico-raciais e suas intercessões, com
participação de estudantes, colaboradorxs e comunidade externa para troca de saberes e
experiências. As ações visam difundir conhecimento sobre a temática racial e suas implicações
na sociedade por meio da curadoria e produção de material informativo multimídia, cobertura
de eventos, promoção de debates e sessões comentadas de filmes.
Carga horária de dedicação semanal: 6 horassemanais
Dia (s) da semana: Terça-feira, Quinta-feira
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: LINHA VERDE
Proponente: Karina Bonanato
Título do Projeto: Nutrição na comunidade acadêmica da Una
Descrição: O objetivo do presente projeto de extensão é de conhecer as demandas da
comunidade acadêmica do campus Linha Verde sobre os alimentos oferecidos pelas cantinas
da unidade e propor mudanças para atender a estas demandas. Será também avaliada a saúde
bucal auto relatada e sua relação com os alimentos normalmente ingeridos. Alunos dos cursos
de Nutrição e Biomedicina da Unidade Linha Verde poderão se candidatar a participar.
Inicialmente, será feito um levantamento na comunidade acadêmica sobre seu nível de
conhecimento, interesse e necessidade por alimentos de maior valor nutritivo e /ou com
alguma restrição. Será também levantado informação sobre a saúde bucal auto-relatada, o
índice de massa corporal e os tipos de alimentos normalmente consumidos. Este levantamento
será feito através de questionário estruturado. Os dados serão analisados através do programa
SPSS versão 19.0. Na sequencia, será levantado o tipo de alimento oferecido nas cantinas da
unidade. Após coletar estas informações, serão feitas propostas de alimentos que melhor
atendam à comunidade, com qualidade, e com o menor custo possível. Ações para reforçar a
importância do consumo de alimentos de maior valor nutritivo também serão desenvolvidas.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Quinta-feira
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: LINHA VERDE
Proponente: Natalia Fontes Alves Ambrosio
Título do Projeto: Projeto de Ginástica: "De Ponta Cabeça"
Descrição: A proposta do Projeto de Ginástica "De Ponta a Cabeça" visa democratizar e
apresentar as modalidades gímnicas para as crianças e adolescentes. Serão trabalhadas a
seguintes modalidades gímnicas: Ginástica Artística – GA, Ginástica Acrobática – GAcro,
Ginástica Rítmica – GR, Ginástica Para Todos – GPT, valorizando o esporte através da
linguagem corporal presente no movimento gímnico.
Carga horária de dedicação semanal: 12h
Dia (s) da semana: Quinta-feira, Sexta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: LINHA VERDE
Proponente: Raphael Luiz Corrêa de Melo
Título do Projeto: Direito nas Escolas
Descrição: O Projeto Direito nas Escolas tem como objetivo levar conhecimentos jurídicos a
estudantes do ensino médio, contribuindo para sua formação como cidadãos. Serão
organizadas e realizadas pelos extensionistas, sob a supervisão do Professor Orientador,
palestras, dinâmicas e rodas de conversa sobre Direito Constitucional, Penal, Civil, Consumidor
e Previdenciário/Trabalhista nas escolas parceiras.
Carga horária de dedicação semanal: 8 horas
Dia (s) da semana: Terça-feira, Quinta-feira
Turno (s): Manhã, Tarde

Instituição: UNA
Campus: NOVA SERRANA
Proponente: Ana Paula dos Santos Gomes
Título do Projeto: Aleitamento materno e alimentação na primeira infância: intervenção
educativa na atenção básica de saúde do município de Nova Serrana, MG.
Descrição: O projeto visa oferecer educação teórica e prática sobre o manejo correto do
aleitamento materno para gestantes e as puérperas. Crianças de até 2 anos de idade serão
avaliadas nutricionalmente e suas mães também participarão de encontros para orientação
sobre a forma correta de introduzir a alimentação complementar e dar seguimento a
alimentação saudável.
Carga horária de dedicação semanal: 6 horas semanais de dedicação
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Quarta-feira, Sexta-feira
Turno (s): Manhã, Tarde

Instituição: UNA
Campus: NOVA SERRANA
Proponente: Carlos Alexandre Vieira
Título do Projeto: Educação Ambiental aplicada em Escolas Estaduais de Nova Serrana-MG:
Disposição e Segregação de Resíduos Eletroeletrônicos
Descrição: O projeto em questão visa divulgar conhecimento em relação aos resíduos
eletroeletrônicos dispensados de forma não adequada pela população. Serão ofertadas
palestras para os estudantes de escolas públicas, alertando para a importância de descartar
adequadamente os resíduos eletroeletrônicos que se tornam obsoletos.
Será também ofertada uma oficina de desmonte de resíduos com finalidade de evidenciar
materiais que poderão ser reciclados.
Carga horária de dedicação semanal: 4h
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Quinta-feira
Turno (s): Manhã, Noite

Instituição: UNA
Campus: NOVA SERRANA
Proponente: Érica Antunes de Souza Vassalo
Título do Projeto: CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA – NOVA SERRANA
Descrição: Na busca de uma atuação em aspectos antropológicos, sociológicos relevantes
para a composição do ambiente construído, identificamos as demandas de transformação em
espaços de uso coletivo das unidades de saúde de Nova Serrana. O projeto prevê um projeto
de implantação de um Centro de Especialidades Multifuncionais e reabilitação fisioterápica em
parceria com a prefeitura de Nova Serrana. A realidade hoje é que a comunidade possui o
espaço mas demandam de um projeto para viabilização junto à secretaria da saúde.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas semanais
Dia (s) da semana: Quarta-feira, Quinta-feira
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: NOVA SERRANA
Proponente: Fernanda Gomes Rabelo
Título do Projeto: Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo Nova Serrana
Descrição: • O escritório modelo tem como objetivo principal atender a comunidade,
oferecendo a parcelas mais carentes serviços provenientes de conhecimento e tecnologia
gerados e acumulados na faculdade Una de Nova Serrana. O objetivo é proporcionar ações de
apoio a pessoas físicas e instituições sem fins lucrativos com o fornecimento de consultorias,
projetos arquitetônicos e de urbanismo gratuitos.
Carga horária de dedicação semanal: 20 horas semanais
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: NOVA SERRANA
Proponente: Geralda Pinto Ferreira
Título do Projeto: Formação continuada para profissionais da Rede Municipal de Ensino de
Nova Serrana e estudantes de licenciatura: um olhar sobre a Educação na e para a diversidade
Descrição: O projeto pretende em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Nova
Serrana, possibilitar aos profissionais da rede municipal e aos estudantes de licenciatura, uma
formação continuada pautada na discussão sobre educação inclusiva, no compromisso ético
visando à formação integral dos alunos para se tornarem cidadãos ativos e participantes em
seu meio.
Carga horária de dedicação semanal: 02 - duas horas
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Quarta-feira
Turno (s): Manhã, Noite

Instituição: UNA
Campus: NOVA SERRANA
Proponente: Hernando Fernandes da Silva
Título do Projeto: Cidadania, hoje e sempre: UNA na Comunidade
Descrição: Cidadania, hoje e sempre: UNA na Comunidade. O projeto de extensão tem por
objetivo destacar as atividades extensionistas dentro da comunidade, viabilizando a integração
da Teoria com a Prática. Através de conteúdos trabalhados em sala de aula e estudos
realizados pelos discentes, serão prestados serviços de conscientização dos direitos e deveres
do cidadão, com foco nos direitos trabalhistas e seguridade social. O projeto terá como
parceiros: Escolas, Associações de Bairros, Sindicatos, Igrejas, e outros. Serão realizados
encontros, palestras, reuniões, cursos e oficinas.
Carga horária de dedicação semanal: 10h
Dia (s) da semana: Quarta-feira, Quinta-feira, Sábado
Turno (s): Manhã, Noite

Instituição: UNA
Campus: NOVA SERRANA
Proponente: Leandro Augusto da Silva
Título do Projeto: EMPRESÁRIO LEGAL: impactos e adequações dos tipos societários para a
região de Nova Serrana e sua atividade econômica
Descrição: O projeto EMPRESÁRIO LEGAL pretende analisar os impactos positivos para os
empresários de Nova Serrana promoverem a regularização das pessoas jurídicas, adequando
os tipos societários como a realidade de cada um, fazendo com que alcancem maiores
benefícios para o desenvolvimento da atividade econômica como incentivos fiscais, orientando
o empresário local por meio de assessoria de gestão, contábil e jurídica.
Carga horária de dedicação semanal: 4h
Dia (s) da semana: Quarta-feira
Turno (s): Noite

Instituição: UNA
Campus: NOVA SERRANA
Proponente: MARCIO ANTONIO DA SILVA
Título do Projeto: O Currículo Referência de Minas Gerais e as Tecnologias da Informação e
Comunicação: proposta de desenvolvimento de um sistema de registro de habilidades
desenvolvidas na educação infantil (SIRHCEI)
Descrição: Em parceria entre os cursos de Pedagogia e Sistemas de Informação, este projeto
de extensão propõe o desenvolvimento de um aplicativo que será utilizado por professores
das redes pública e privada de ensino, tendo como foco a avaliação das habilidades na
educação infantil a partir do Currículo Referência de Minas Gerais.
Carga horária de dedicação semanal: 10 horas
Dia (s) da semana: Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sábado
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: NOVA SERRANA
Proponente: MARCIO ANTONIO DA SILVA
Título do Projeto: UNA-se à Cultura de quem constrói Nova Serrana: Pratos Típicos das regiões
de migração
Descrição: Este Projeto de Extensão envolve os cursos de Pedagogia e de Nutrição. Os
objetivos são: estabelecer contato com escolas de ensino médio para coleta de dados sobre os
pratos típicos dos migrantes que aqui chegaram; análise nutricional e elaboração de um
catálogo com os ingredientes e valor nutricional; divulgação para a comunidade. O projeto
será acompanhado por um professor da Pedagogia e uma professora da Nutrição.
Carga horária de dedicação semanal: 4h
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Terça-feira, Sábado
Turno (s): Manhã, Noite

Instituição: UNA
Campus: NOVA SERRANA
Proponente: MARCIO ANTONIO DA SILVA
Título do Projeto: UNA-se: Terceira Idade, Whatsapp e outros - Inclusão no Mundo
Tecnológico
Descrição: Este Projeto de extensão será desenvolvido pelos cursos de Pedagogia e de
Sistemas de Informação. Os objetivos são: Buscar parceria entre entidades ligadas aos idosos
para o curso de tecnologia digital; desenvolver os materiais para o curso e aplica-los;
divulgação para a comunidade neosseranense. Um professor da Pedagogia e um de Sistemas
orientarão este Projeto.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas semanais
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Quarta-feira, Sábado
Turno (s): Manhã, Noite

Instituição: UNA
Campus: NOVA SERRANA
Proponente: Neila Márcia de Freitas
Título do Projeto: Minha Eterna Criança
Descrição: O projeto visa o acolhimento ao idoso em Nova Serrana, em parceria com a
secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social. A partir do levantamento de dados dos idosos
assistidos na cidade, faremos rodas de conversas sobre infância, brincadeiras e histórias. Um
grupo de contação de histórias para idosos, para eternizar sua criança.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Quinta-feira, Sábado
Turno (s): Manhã, Noite

Instituição: UNA
Campus: NOVA SERRANA
Proponente: Reisla Suelen de Oliveira Silva
Título do Projeto: INOVA AÇÃO: encontros entre o saber acadêmico e as práticas escolares
inovadoras.
Descrição: O projeto InovaAÇÃO é pensado a partir da ideia de que o conhecimento pode ser
construído através da troca e da interlocução. Sendo assim, serão elegidas quatro escolas de
Nova Serrana e distritos pertencentes ao município, cuja prática inovadora tenha acontecido
na educação infantil e fundamental (anos iniciais do ensino fundamental), dentro das
modalidades regular e educação de jovens e adultos. O objetivo é mapear um conjunto de
escolas e experiências inovadoras, bem como estreitar a relação entre a teoria e a prática,
buscando um repensar de diferentes formas de atuação em sala de aula, através da troca
entre alunos e professores. O projeto será composto por quatro encontros em formato de
oficina didática, com diretores, supervisores e professores da rede pública e particular de Nova
Serrana e seus distritos.
Carga horária de dedicação semanal: 4h
Dia (s) da semana: Sexta-feira
Turno (s): Manhã

Instituição: UNA
Campus: POUSO ALEGRE
Proponente: Angélica Aparecida Vieira Adami
Título do Projeto: Educação Nutricional e Analise Nutricional de populações (pré-escolares e
escolares ) no município de Pouso Alegre
Descrição: Introduzir Alimentação e Nutrição saudável para crianças é um caminho importante
para formarmos adolescentes e adultos com hábitos de alimentação adequados, prevenindo
e/ou mantendo a saúde, e concretizando o objetivo de qualidade de vida. Neste sentido o
objetivo do Projeto e desenvolver ações práticas avaliando o estado nutricional e levando
informações necessárias ao desenvolvimento de um hábito alimentar saudável.
Carga horária de dedicação semanal: 4h
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Terça-feira
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: POUSO ALEGRE
Proponente: Crishna Irion
Título do Projeto: Desenvolvimento de protótipo de veículo elétrico para participação em
competições universitárias de eficiência energética
Descrição: Para desenvolver ações de inovação tecnológica com energias renováveis é
necessário desenvolver parcerias e nova maneiras de execução. O projeto Eco NBK vai
desenvolver protótipo que utilize a menor quantidade de combustível para viajar a maior
distância possível, um veículo elétrico, construído desde a estrutura, motor e bateria elétricos,
até os testes, envolvendo em seu desenvolvimento as áreas de gestão, eletrônica e mecânica.
Carga horária de dedicação semanal: 4h
Dia (s) da semana: Sábado
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: POUSO ALEGRE
Proponente: Wantuir Filipe Teixeira Chagas
Título do Projeto: PROJETO APAC: Agricultura sustentável como reintegração social
Descrição: O Projeto na Associação de Apoio e Assistência aos Recuperandos (APAC) tem a
finalidade de ministrar treinamentos e cursos em diversas áreas. Um deles, “Manejo de alta
produtividade associado a Agricultura Sustentável”, visa implantar na APAC, a agricultura
sustentável, visando a sustentabilidade do local com a produção de alimentos de maior
qualidade.
Carga horária de dedicação semanal: 5h
Dia (s) da semana: Sábado
Turno (s): Manhã

Instituição: UNA
Campus: SETE LAGOAS
Proponente: Carla da Silva Dias Valente e Silva
Título do Projeto: Banco de dentes
Descrição: O banco de dentes humanos (BDH) da Una Sete Lagoas trata-se de um núcleo sem
fins lucrativos, com participação de docentes e discentes voluntários, objetivando documentar
a procedência e destino dos dentes humanos extraídos ou perdidos, a fim de suprir as
necessidades acadêmicas, eliminando, desta forma, o comércio ilegal de dentes e infecção
cruzada. Ademais, cabe ao projeto conscientizar tanto da comunidade leiga como a científica a
respeito da importância cultural, bioética, social, legal e moral da sua existência como um
Banco de Órgãos.
Carga horária de dedicação semanal: 6h
Dia (s) da semana: Quarta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: SETE LAGOAS
Proponente: Fabrícia Cândida Aparecida de Paula Raggi
Título do Projeto: Jogos, Brinquedos e Brincadeiras no processo de Alfabetização
Descrição: O projeto de extensão Jogos, brinquedos e brincadeiras no processo de
Alfabetização têm como objetivo auxiliar as crianças no processo de alfabetização. Em parceria
com as escolas municipais da região será possível realizar esse trabalho juntamente com os
alunos dos cursos de Pedagogia e Psicologia da Faculdade UNA de Sete Lagoas.
Carga horária de dedicação semanal: 4h
Dia (s) da semana: Terça-feira, Quarta-feira
Turno (s): Manhã, Tarde

Instituição: UNA
Campus: SETE LAGOAS
Proponente: Flávia Mesquita Costa
Título do Projeto: Fatores associados à ocorrência de parasitoses intestinais em uma
população de crianças e adolescentes no município de São Domingos do Prata, Minas Gerais
Descrição: As parasitoses intestinais estão entre as infecções mais comuns em todo o mundo.
No Brasil, é um dos grandes problemas encontrados ainda nos dias atuais, que se apresentam
de forma endêmica. O projeto contemplara o desenvolvimento de materiais informativos
como banners e palestras realizadas para escolares da zona rural e urbana, realização de
exames coprológicos e coleta de moluscos em regiões hídricas do município.
Carga horária de dedicação semanal: 3 horas
Dia (s) da semana: Quarta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: SETE LAGOAS
Proponente: Luiza Saldanha
Título do Projeto: Competências Básicas para o Mercado de Trabalho
Descrição: Os alunos serão facilitadores/palestrantes de curso de desenvolvimento de
COMPETÊNCIAS BÁSICAS AO MERCADO DE TRABALHO com foco em habilidades
comportamentais para profissionais disponíveis no mercado (desempregados), que buscam
inserção e/ou reinserção ao mundo corporativo com ou sem vínculo empregatício. Serão
pessoas inscritas no CDL, UAIS e/ou órgãos competentes.
Carga horária de dedicação semanal: 2 horas
Dia (s) da semana: Terça-feira
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: Uberlândia
Proponente: Alisson Oliveira Chaves
Título do Projeto: ReCompute - Seu antigo computador, servindo com amor.
Descrição: Ser "enganado" em um serviço de manutenção no seu computador? Falta de
computadores em instituições de ensino e filantrópicas? Descarte indevido de peças e
computadores no meio ambiente? || Esses 3 problemas serão trabalhados neste projeto, onde
o aluno através de um curso hands-on (mão na massa) de montagem e manutenção de
computadores irá usar lixo eletrônico reciclável para dar vida a computadores para a nossa
comunidade.
Carga horária de dedicação semanal: 4h
Dia (s) da semana: Quinta-feira, Sábado
Turno (s): Noite

Instituição: UNA
Campus: Uberlândia
Proponente: Espedito Rodrigues
Título do Projeto: Projeto e Fabricação de Kits Didáticos para o Ensino Médio.
Descrição: O projeto proporcionará aos alunos a oportunidade de colaborar na formação
técnica de diversos membros da comunidade, utilizando meios para o desenvolvimento
sustentável, constituindo um laço permanente entre o âmbito universitário e a sociedade. Os
alunos serão divididos em frentes de trabalho, com o objetivo de desenvolver kits didáticos
para o Ensino Médio preferencialmente através de materiais eco-friendly ou reciclados.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Quarta-feira, Quinta-feira
Turno (s): Noite

Instituição: UNA
Campus: Uberlândia
Proponente: Gabriel Freitas de Oliveira
Título do Projeto: Direito na Escola
Descrição: Capacitar alunos da graduação para que estes levem a outras parcelas da sociedade
civil (preferencialmente alunos de ensino médio) temas úteis à realidade em que estão
inseridos (por exemplo: Bullying, Benefícios Previdenciários, Código de Defesa do Consumidor,
etc,).
Carga horária de dedicação semanal: 2 horas
Dia (s) da semana: Quarta-feira
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: Uberlândia
Proponente: Ivando Nonato de Sousa
Título do Projeto: Minha feira, minha vida
Descrição: O projeto visa melhorar o lay out das barracas, potencializar a exposição dos
produtos e ainda oferecer aos produtores da agricultura familiar uma visão empreendedora de
seu negócio.
Trata-se de uma oportunidade única de contruibuir para a evolução social de um grupo de
pessoas.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Quarta-feira
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: Uberlândia
Proponente: JORGE VINÍCIUS SALATINO DE SOUZA
Título do Projeto: DESMISTIFICANDO O SIMPLES NACIONAL
Descrição: Costumamos dizer que, de simples, o Simples Nacional só tem o nome e o número
da Lei, que é 123. De resto, é um regime tributário que tem muitas peculiaridades. Elas podem
tornar o seu entendimento bastante complexo, principalmente no que se refere à tributação.
Assim, como objetivo de tornar o conhecimento deste regime acessível a todos, especialmente
aqueles que se submetem a ele, é que criamos este projeto de extensão.
Carga horária de dedicação semanal: 2h
Dia (s) da semana: Quinta-feira
Turno (s): Tarde

Instituição: UNA
Campus: Uberlândia
Proponente: Jose Celson Braga Fernandes
Título do Projeto: CARAUNA - A CARAVANA AGROPECUÁRIA DA UNA
Descrição: A caravana agropecuária da UNA pretende capacitar os alunos da Agronomia e
Medicina Veterinária sobre técnicas eficientes e sustentáveis relacionadas a agricultura
familiar e pecuária leiteira, levando novas informações e tecnologias aos pequenos produtores
do município de Uberlândia.
Carga horária de dedicação semanal: 4h
Dia (s) da semana: Sábado
Turno (s): Manhã

Instituição: UNA
Campus: Uberlândia
Proponente: Karine Canuto Loureiro de Araújo
Título do Projeto: Universidade Aberta do Idoso
Descrição: A proposta deste projeto inclui a participação de uma equipe interdisciplinar com o
intuito de atender uma população idosos residentes na cidade de Uberlândia/MG; através de
palestras educativas e preventivas e atividades nas diversas áreas envolvidas adaptadas às
reais necessidades dos idosos, favorecendo desta forma, a melhora da saúde e do bem estar
bio psico social do idoso.
Carga horária de dedicação semanal: 4 (quatro) horas
Dia (s) da semana: Quarta-feira
Turno (s): Manhã, Noite

Instituição: UNA
Campus: Uberlândia
Proponente: Kennedy Rodrigues Lima
Título do Projeto: Saúde Integral - Carroceiros de Uberlândia
Descrição: O projeto em questão trata-se de uma proposta voltada para prevenção e
promoção de saúde aos carroceiros de Uberlândia, processo esse que será realizado por meio
de cartilhas entregues juntamente com uma palestra informativa, envolvendo os temas: auto
cuidado, auto imagem, saúde bucal, ergonomia, cuidados com a coluna vertebral. As
intervenções serão realizadas junto com o projeto Una amiga dos carroceiros desenvolvido
pelo curso de medicina veterinária aos sábados pela manhã.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas
Dia (s) da semana: Quarta-feira, Sábado
Turno (s): Manhã, Noite

Instituição: UNA
Campus: Uberlândia
Proponente: Lara Ferreira Paraiso
Título do Projeto: TENDA UNA-SAÚDE
Descrição: O projeto Tenda UNA-Saúde será 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
população, que serão oferecidos em pontos estratégicos da cidade de Uberlândia, como
praças, em eventos e parques.
Carga horária de dedicação semanal: 4 horas semanais
Dia (s) da semana: Quarta-feira, Sábado
Turno (s): Manhã, Noite

Instituição: UNA
Campus: Uberlândia
Proponente: Lucas Moreira Cunha
Título do Projeto: FARMÁCIA DA TERRA UNA UBERLÂNDIA
Descrição: As plantas medicinais e os alimentos nutracêuticos possuem propriedades de curar,
prevenir e/ou aliviar sintomas e doenças. Visando uma saúde de maior qualidade, nosso
projeto visa a construção de uma "farmácia viva", com criação de um horto medicinal,
distribuição de mudas, realização de cursos e oficinas e criação de um conteúdo digital com as
propriedades medicinais comprovadas pela ciência.
Carga horária de dedicação semanal: 6h
Dia (s) da semana: Quarta-feira, Sábado
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: Uberlândia
Proponente: Marcelo Humberto de Paiva Cunha
Título do Projeto: Mude a sua realidade: preparando os jovens para ajudar a resolver os
problemas de sua cidade
Descrição: Através da metodologia de Design Thinking, os alunos irão receber problemas
sociais e empresariais, através do estudo e imersão nesses problemas, análise e síntese dos
desafios, e a construção de oportunidades de soluções, com possibilidades de projeção das
ideias para o mercado, viabilizando possibilidades como startups, projetos sociais, parcerias ou
investimentos.
Carga horária de dedicação semanal: 8 horas
Dia (s) da semana: Quarta-feira, Sábado
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: Uberlândia
Proponente: Silvia Fernanda Martins Brandão
Título do Projeto: PROJETO #TRABALHABILIDADE.COMP
Descrição: Este projeto visa possibilitar aos alunos do Ensino Médio atuarem no mercado de
trabalho, por meio da sua participação em oficinas com informações sobre vida e carreira
profissional, letramento digital e estratégias de marketing nas redes sociais, e de aplicativos de
Tecnologias da Informação. Na avaliação do aprendizado, eles deverão mostrar resultados
específicos para cases de negócio, visando a empregabilidade.
Carga horária de dedicação semanal: 02 horas
Dia (s) da semana: Terça-feira, Quinta-feira
Turno (s): Tarde, Noite

Instituição: UNA
Campus: Uberlândia
Proponente: Thais Lima Cherulli
Título do Projeto: Banco de Dentes Humanos
Descrição: O Banco de Dentes Humanos é uma entidade que têm por objetivo suprir as
necessidades acadêmicas, fornecendo dentes humanos para pesquisa ou atividades didáticas,
eliminando, desta forma, o comércio ilegal de dentes. A conscientização da importância
cultural, social e legal da existência do banco de dentes será por meio de atividades
educativas, palestras e folders tanto para os leigos quanto para a comunidade científica.
Carga horária de dedicação semanal: 4h
Dia (s) da semana: Segunda-feira, Quarta-feira
Turno (s): Tarde

