CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO
SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades!
Atenção: os projetos de Extensão são semestrais, conduzidos por professores que, a partir dos inscritos, vão selecionar
sua equipe de alunos. Leia o catálogo com atenção e, em caso de dúvidas, consulte sempre a página de Extensão de sua
Instituição.
Após escolher seu curso, inscreva-se em: https://forms.gle/HWRwYmHNvABcnfFz9

PROJETO

DESCRITIVO

PROFESSOR RESPONSÁVEL

MODALIDADE

DIA(S) E HORÁRIO(S) DOS
ENCONTROS

Aconselhamento e
acompanhamento de
pacientes com
doenças crônicas

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) incluem
as doenças do aparelho circulatório, diabetes, câncer e
doença respiratória crônica, constituindo a maior carga
de mor- bimortalidade no mundo e sendo responsáveis
por 63% das mortes globais1. Essas doenças acarretam
perda de qualidade de vida, limitações e
incapacidades. As mortes por DCNT afetam
predominantemente os países em desenvolvimento,
nos quais cerca de um terço dos óbitos ocorrem em
pessoas com menos de 60 anos de idade, enquanto
nos países desenvolvidos a mortalidade prematura
(faixa etária de 30 a 69 anos) corresponde a menos de
13% dos casos. As DCNT atingem indivíduos de todas
as camadas socioeconômicas e, de forma mais intensa,
aqueles pertencentes a grupos vulneráveis, como os de

Wander Valadares de Oliveira
Junior

Híbrida

Quarta-feira, de 19h às 20h

1

Adolescendo

Conexão UNA

Desenvolvimento da
consciência infantil
em relação a saúde
única.

baixa escolaridade e renda, aumentando ainda mais a
pobreza dos que são acometidos pelas incapacidades,
limitações e redução da força produtiva. No Brasil, as
DCNT correspondem a 72% das causas de morte. O
objetivo deste projeto será desenvolver ações de
promoção da saúde física, mental, social e financeira
de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis.
O projeto visa sensibilizar o adolescente, em seu
comportamento sobre seu crescimento e
desenvolvimento como cidadão, além de sensibilizar os
adolescentes quanto aos temas IST/AIDS, Sexualidade,
Sistema Reprodutor Masculino e Feminino, Gravidez
na adolescência e autocuidado, orientações
financeiras, orientações educacionais, questões legais
e prevenção da depressão e uso drogas. O método do
projeto é interdisciplinar e será realizado em escolas
estaduais que fiquem nos municípios de inserção do
Bom Despacho – MG, através de palestras e oficinas,
para adolescentes matriculados nas escolas do 6º ao 9º
ano. Espera-se que com este projeto abra
possibilidades para que o adolescente se empodere e
tome decisões conscientes para ele e todos ao seu
redor, trazendo benefícios a ele e a sociedade,
tornando um adulto responsável e um cidadão do
bem.
Estruturação de conteúdos para rodar programa de
Rádio em Parceria com a Rádio Ativa FM de Bom
Despacho e outras Rádios da Região.
Elaborar cartilhas educativas em parceria com a
secretaria de educação do município com assuntos
inerentes a saúde única, com aspecto lúdico e
direcionado ao público infantil. Ex.: Posse responsável,
Prevenção da leishmaniose, Qualidade de alimentos
etc.

Eduardo Nogueira Cortez

Híbrida

Terça-feira, de 8h às 9h40 /
Sexta-feira, de 8h às 9h40

Eduardo Majela do Couto

Híbrida

Quarta-feira, de 19h às 20h

Fabrício Rodrigues Amaral

Híbrida

Segunda-feira, de 15h às
18h
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Direito consumidor
na escola: educação
para o consumo
consciente e
sustentável

Discutindo a
Violência de Gênero
no Centro-Oeste
Mineiro

O projeto “Direito consumidor na escola: educação
para o consumo consciente e sustentável” busca a
socialização de informações, a integração entre a
Universidade e a comunidade externa de Bom
Despacho e região, fomentando a educação para o
consumo consciente e sustentável. O trabalho será
realizado por meios de oficinas e palestras com
envolvimento dos alunos, abordando temas
relacionados ao direito do consumidor voltados à
criança e adolescente em parceria com escolas de
ensino básico e médio. Ao final, espera-se que os
alunos e professores envolvidos confeccionem uma
cartilha a ser difundida à toda comunidade.
Uma das faces da gritante desigualdade de gênero
enfrentada por milhares de mulheres é a violência
doméstica. Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), uma a cada três mulheres é ou já foi vítima de
violência física ou sexual, na maioria das vezes por
algum parceiro íntimo. Durante a pandemia, esses
números se tornam ainda mais alarmantes. De acordo
com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no
último levantamento de registros durante a pandemia
de Covid-19, houve um aumento de 22,2% nos
números de violência letal, entre março e abril,
comparado ao mesmo período de 2019. Só em Minas
Gerais, de janeiro a maio deste ano, pesquisa do
Sistema Integrado de Defesa Social registra 60.806
vítimas de violência doméstica. Neste sentido, este
projeto de extensão tem a finalidade de pesquisar o
fenômeno da violência de gênero na região CentroOeste, conhecer suas particularidades e construir
propostas de intervenção voltados para a prevenção
da violência de gênero, seja no ambiente da

Daniel Carlos Dirino

Híbrida

Quarta-feira, de 20h30 às
22h

Felipe Viegas Tameirão

Híbrida

Sexta-feira, de 19h às 20h30
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Ecossistema de
inovação

Elos entre educação
básica e ensino
superior

Escolas Saudáveis

Universidade, bem como nos municípios da região
centro-oeste.
O projeto de extensão Inovação em seu Contexto
permitirá fornecer aos estudantes os conceitos básicos
de inovação dentro de várias plataformas locais. O
projeto permitirá que os estudantes de qualquer curso
possam refletir em seus ambientes de convívio
(residências, estágios, trabalho e comunidade)
propondo práticas de inovação. Os estudantes
divididos em grupos deverão propor um produto
mínimo viável ou serviço, deixando claro a proposta
inovadora.
O projeto tem como objetivo dialogar e promover
intervenções com as escolas públicas e privadas para
compreender como o conhecimento universitário e o
conhecimento na educação básica podem ser
conduzidos para potencializar o aprendizado dos
alunos e o bom funcionamento das escolas de maneira
integral. Todos os profissional em formação e
atuantes, independente do curso ou campo de
atuação, podem (re)construir coletivamente os saberes
que vão auxiliar na formação cidadã e aproximar
escola e alunos do universo das profissões. Os temas
selecionados pela comunidade, discentes e
coordenadora, serão estudados e adaptados ao
público alvo para que as intervenções possam ser
produzidas coerentemente.
O projeto será subdividido em 3 vertentes: educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio. Os alunos
da Una Bom Despacho elaborarão materiais educativos
lúdicos que se adequem à idade do público alvo
(alunos da rede pública). Serão abordados temas gerais
sobre saúde. Alunos que tenham demandas de
tratamento em algum nível serão encaminhados.

Carlos Alexandre Vieira

Digital

Quinta-feira, de 19h às
20h20

Carolina Morais de Araújo

Híbrida

Segunda-feira, de 19h10 às
22h

Aline Fernanda Cruz

Híbrida

Terça-feira, de 20h20 às 22h
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Gestão para o Futuro

Jornal Virtual: una-se
ao conhecimento

Metástase do amor

Mudanças de hábito
para uma vida
saudável e
sustentável.

Uma boa iniciativa empreendedora nem sempre vem
acompanhada do conhecimento e da aplicação das
técnicas, ferramentas e estratégias de gestão
necessárias à sobrevivência e ao crescimento de
qualquer negócio - por menor que pareça ser. Este
projeto tem como principal objetivo tornar este
conhecimento sobre gestão acessível aos
empreendedores de baixa renda. Aproximar aluno e
público-alvo, conhecer a realidade destes
empreendedores, elaborar conteúdo sobre gestão e
orientar sobre a sua aplicação serão algumas das ações
a serem desenvolvidas neste projeto.
O projeto visa produzir pequenos textos ou
reportagens com embasamento científico a respeito de
temas retratados na mídia (atuais). Se houver parceria
com o jornal das cidades do centro oeste é possível
que uma vez por mês um texto de um grupo seja
votado para compor esses jornais (cada mês um
curso).
O projeto é de extrema importância para Bom
Despacho, a ONG Metástase do amor, é uma ONG, que
ajuda pessoas com câncer, este projeto proporcionará
a eles, uma sede própria. Estamos indo para fase 2
projeto que é o acompanhamento para legalização e
implementação da obra.
O projeto “Mudanças de hábito para uma vida
saudável e sustentável” tem como objetivo promover
uma melhor qualidade de vida das pessoas em diversas
áreas, tais como: (consumerista, financeira, alimentar,
atividade física, descartes de resíduos sólidos...) O
trabalho será realizado por meios de oficinas e
palestras com envolvimento dos alunos, abordando
temas relacionados a promoção para uma mudança de
hábitos cotidianos voltados para melhor a qualidade

Eduardo Majela do Couto

Híbrida

Quarta-feira, de 20h às 21h

Aline Fernanda Cruz

Híbrida

Terça-feira, de 19h às 20h20

Dina de sá e castro oliveira

Digital

A definir

Daniel Carlos Dirino

Híbrida

Quarta-feira, de 19h às
20h30
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NAF UNA - Núcleo de
Apoio Contábil e
Fiscal

O cidadão pergunta,
a Una Responde

Objetivos de
desenvolvimento
sustentável - Agenda
2030

de vida das pessoas. Ao final, espera-se que os alunos
e professores envolvidos confeccionem uma cartilha
nas áreas trabalhadas a serem difundidas à toda
comunidade.
O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal é uma parceria
com as Receitas Federal, Estadual e Municipal, e
objetiva apoiar contribuintes de baixa renda, pequenas
empresas ou sociedades civis sem fins lucrativos, que,
de outro modo não teriam acesso às orientações
contábeis e fiscais básicas. Tem uma proposta que
busca trazer cidadania às comunidades e treinamento
diferenciado aos estudantes de Ciências Contábeis,
valorizando e promovendo o conhecimento contábil e
fiscal através da prática.
Realização de um levantamento por meio de
questionários na comunidade na qual o aluno está
inserido e organização de material didático sanando as
principais dúvidas das comunidade de forma leve e
objetiva.
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
corresponde a um conjunto de programas, ações e
diretrizes que orientam os trabalhos das Nações
Unidas e de seus países membros rumo ao
desenvolvimento sustentável. Concluídas em agosto de
2015, as negociações da Agenda 2030 culminaram em
documento ambicioso que propõe 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas
correspondentes, fruto do consenso obtido pelos
delegados dos Estados Membros da ONU. Os ODS são
o cerne da Agenda 2030 e sua implementação é para o
período 2016-2030. Este projeto terá como objetivo,
desenvolver diferentes ações sociais que visem a
sustentabilidade e qualidade de vida para a população.

Pamella Gabriela Oliveira
Pugas

Digital

Quarta-feira, de 20h às 21h

Fabrício Rodrigues Amaral

Híbrida

Segunda-feira 19h10 às 22h

Wander Valadares de Oliveira
Junior

Híbrida

Quarta-feira, de 20h10 às
22h
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Observatório do STF
em Matéria Penal

Química Forense:
Análise Preliminar de
Drogas Ilícitas
Apreendidas pela
Polícia Militar-MG.

Solução Pacífica de
Conflitos

URB-LAB

O projeto tem por finalidade trabalhar com os alunos a
pesquisa jurisprudencial em decisões do Supremo
Tribunal Federal em matéria penal. Propõe-se realizar
atividades de compilação das decisões mais relevantes
da Corte a respeito de tópicos específicos relacionados
com a UC a ser lecionada nesse semestre (controle
social e direito penal). Além disso, o projeto vai servir
como "observatório", reunindo as decisões mais
recentes da Corte sobre esses temas. Os alunos serão
divididos em grupos que ficarão responsáveis por
tópicos distintos. Cada aluno exercerá uma função
diferente dentro de cada grupo (ex: pesquisa,
monitoria, organização, redação). Ao final, pretende-se
publicar os resultados do trabalho em sites e redes
sociais para divulgação.
A colaboração acadêmica e social do Centro
Universitário Una de Bom Despacho, consolidado com
um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) junto a PMMG, possui o objetivo de dar celeridade a emissão dos
laudos preliminares de drogas ilícitas apreendidas pela
PM-MG na região de Bom Despacho-MG. A celeridade
traz para a região beneficiada uma segurança pública
pois, rapidamente o usuário é ouvido pelo juiz e ações
por ele determinadas irão trazer maiores ações no
combate ao uso de drogas e segurança para toda
região. Projeto já tradicional na região.
Este Projeto de Extensão tem a finalidade de pesquisar
e compreender os dispositivos de mediação e
conciliação de conflitos junto ao Fórum da Comarca de
Bom Despacho; construir estratégias de resolução de
conflitos e produzir documentos(cartilhas, etc) de
orientação para a população.
Projeto Interdisciplinar com foco no Urbanismo.
Explora as relações entre as pessoas e a cidade. A

Humberto Alves de
Vasconcelos Lima

Híbrida

Quarta-feira, de 19h às
20h20

Wilson Rodrigues Braz

Digital

A definir

Felipe Viegas Tameirão

Híbrida

Sexta-feira, de 20h30 às 22h

Lucas Henrique Marinho Costa

Híbrida

Turma 1: Quarta-feira, de
19h às 20h30
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URB-LAB

intenção é criar formas de aplicar os conceitos de
Urbanismo localmente:
-Forma UC Dual: Projeto Adote uma praça;
-Forma de pesquisa multidisciplinar: soluções que
anemizem/atenuem os conflitos intraespecíficos das
ocupações urbanas;
-Forma Projeto didático: soluções e críticas para as
cidades pós pandemia;
-Projetos de transmissão do saber: formas didáticas de
explicar conceitos de urbanismo a fim de demonstrar
que é possível fazer cidades mais agradáveis;
-Projetos de pesquisa: Cidades Inteligente.
Projeto Interdisciplinar com foco no Urbanismo.
Explora as relações entre as pessoas e a cidade. A
intenção é criar formas de aplicar os conceitos de
Urbanismo localmente:
-Forma UC Dual: Projeto Adote uma praça;
-Forma de pesquisa multidisciplinar: soluções que
anemizem/atenuem os conflitos intraespecíficos das
ocupações urbanas;
-Forma Projeto didático: soluções e críticas para as
cidades pós pandemia;
-Projetos de transmissão do saber: formas didáticas de
explicar conceitos de urbanismo a fim de demonstrar
que é possível fazer cidades mais agradáveis;
-Projetos de pesquisa: Cidades Inteligente.

Turma 2: 20h40 às 22h

Lucas Henrique Marinho Costa

Híbrida
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