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

ConciliaUna
Catalão

Esse projeto visa estabelecer e impulsionar
verdadeiros ‘centros de conciliação’, que seriam
espaços nos quais os envolvidos tentariam
restabelecer o diálogo entre as partes em conflito
e, consequentemente, a paz social. O projeto tem
como objetivo, sob a ótica das metas de
aprendizagens, estimular o aperfeiçoamento da
capacidades técnicas argumentativas,
envolvendo o estudo e a aplicação das leis civis e
demais, pautadas em normas constitucionais para
resolução de litígios, bem como o aprimoramento
de técnicas jurídicas escritas, condensando o

Patrícia Fortes Lopes
Donzele Cielo

Digital

Quarta-feira,
16h às 18h
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ContaFiscal Una

ELO SOCIAL

Hortifruti solidária:
Do aprendizado à
extensão.

pedido das partes conjuntamente com o acordo
efetivado.
O projeto tem como objetivo prestar assessoria
contábil e fiscal para micro e pequenas empresas,
microempreendedor individual e pessoas físicas.
O projeto buscará uma parceria com o Sebrae e a
Receita Federal para que estes possam direcionar
tanto as empresas quanto as pessoas físicas ao
projeto.
Embasados na lei de assistência técnica e gratuita
(Nº 11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008),o
presente projeto atuará juntamente à
comunidade prestando assistência técnica para
construção e na elaboração de plantas e projetos
personalizados, voltados exclusivamente para
famílias de baixa renda, garantindo uma melhor
qualidade de habitação, identificação dessa
população com a casa adaptada às necessidades
da família e com as devidas orientações para uma
execução sem complicações.
Instalação de um pomar no campus da Una
Catalão com o objetivo educacional e filantrópico,
permitindo que os alunos do curso de Agronomia
participem efetivamente de todo o processo de
produção desde a implantação do pomar e horta
à colheita dos frutos, que serão distribuídos à
comunidade carente do município. Os alunos da
Nutrição acompanharão as etapas iniciais da
produção e participarão efetivamente no
processo pós colheita, principalmente

Simone Hilário da Silva
Brasileiro

Digital

Quarta-feira, de
19h às 21h

Túlio Silva Magalhães

Digital

Quarta-feira, de 19h às
22h

Diana Cristina da Silva Costa

Híbrida

Quarta-feira, de
07:10 às 21:00
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IntegrAÇÃO Saúde
Una

relacionados à divulgação nutricional para a
população que receberá os alimentos. A proposta
é criar folders de informações nutricionais do
vegetais e frutas (relacionando as principais
vitaminas e minerais presentes nos alimentos
com possíveis deficiências nutricionais comuns),
bem como possíveis utilização das mesmas na
alimentação das famílias.
O projeto desenvolverá atividades
multiprofissionais nas áreas de Biomedicina,
Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, com foco na
avaliação e acompanhamento dos integrantes,
baseado nos saberes teóricos, técnicos e
científicos de cada área, integrando-os em prol
dos participantes do projeto.
Atividades complementares de cada área:
Fisioterapia - avaliação, acompanhamento e
intervenções em fisioterapia relacionadas ao
suporte pré e pós operatório de pacientes
eletivos a bariátrica e disfunções causadas pelos
transtornos alimentares, com atividades voltadas
para suporte fisioterapêutico de reabilitação
motora, cardiovascular, entre outros, dos
participantes do projeto.
Biomedicina - avaliação, acompanhamento e
intervenção em saúde das demandas relacionadas
ao suporte biomédico do público alvo, como
marcadores de exames, intervenção fitoterápica e
acompanhamento de deficiências vitamínicas,
para adequação funcional dos participantes do
projeto.

Andreia Borges de Macedo,
Diego Valentim Crescente
Cara, Paula Candido Nahas,
Tannara Guilherme Mendes
Ribeiro

Híbrida

Segunda-feira e Quartafeira
8h00 às 9h30 e 19h00 às
20h30
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Jardim Botânico
Una Catalão

Nutrição - avaliação, acompanhamento e
intervenção das demandas alimentares
relacionadas ao suporte nutricional do público
alvo, com atividades voltadas para apoio
nutricional, com foco na melhoria e recuperação
das deficiências e impactos gerados pelos
condições supracitadas, no organismo dos
participantes do projeto.
Psicologia - avaliação, acompanhamento e
intervenção das demandas comportamentais e
psíquicas relacionadas ao público alvo, com
atividades voltadas para suporte psicológico,
como psicoeducação, reestruturação de crenças
comportamentais e treinamento de habilidades
específicas para desenvolvimento de repertório
comportamental assertivo dos participantes do
projeto diante das disfunções apresentadas.
O projeto apresenta o conceito do Jardim
Botânico da Una/Catalão e cria um sentimento de
pertencimento ao campus, com áreas dedicadas
ao seu curso. O jardim também apresenta
potencial como fonte de materiais biológicos para
diversas unidades curriculares abarcando,
praticamente, todos os cursos de graduação
presentes no campus e também, com potencial
uso pela pós-graduação. Discutimos também a
importância das aplicações para a sociedade
externa, sendo o cerne da definição de projeto de
extensão, competência nossa como educadores
do nível superior.

Túlio da Silva Magalhães

Híbrida

Quarta-feira, de 19h às
21h
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Liga dos
Consultores Una

Memoria Catalana

Minha casa,
minhas medidas

O projeto tem como objetivo prestar consultoria
para as micro e pequenas empresas de Catalão e
região, por uma equipe formada por estudantes
dos cursos de Administração, Ciências Contábeis,
Direito e Psicologia. Sendo que as consultorias
serão acerca das práticas de gestão, marketing
digital, controle financeiro, código do consumidor
e comportamento do consumidor. Por meio de
diagnósticos, a equipe terá como elaborar planos
de ação para as demandas encontradas.
Pesquisa sobre a história da cidade de Catalão
através de documentos oficiais, relatos dos
cidadãos catalanos e analisando os patrimônios
remanescentes, visando a elaboração de um
memorial no nosso campus apresentando o
passado, as memórias e a identidade Catalana
através de imagens, textos e outros materiais, a
fim de enaltecer a história local, reafirmando o
compromisso da nossa Instituição com o ensino e
a comunidade.
O projeto de acessibilidade assegura o direito de
ir e vir das pessoas que, usando alguns
dispositivos externos, como muletas, bengalas,
andadores e cadeiras de rodas, podem usufruir
dos mesmos ambientes que uma pessoa sem
necessidades especiais, sem que aumente o grau
de dificuldade de transição entre uma postura e
outra para locomoção e AVD’S (atividades de vida
diária). Em muitas casas as medidas de portas,
altura das janelas e principalmente o box do
banheiro, altura e modelo do vaso sanitário estão

Simone Hilário da Silva
Brasileiro

Digital

Quarta-feira, de 19h às
22h

Túlio Silva Magalhães

Digital

Quarta-feira, de 17h às
18h

Tannara Guilherme Ribeiro

Digital

Quarta-feira, de 19h às
21h
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Nutrir para Vencer

adequados para uma pessoa que consegue
movimentar sem ajuda e sem nenhuma
dificuldade em sua movimentação corporal.
O objetivo principal do projeto é prestar
atendimento multiprofissional (nutricional,
psicológico, fisioterapêutico e biomédico),
contemplando o conceito interdisciplinar entre as
áreas afins. As intervenções nos indivíduos serão
de caráter multiprofissional, considerando
aspectos do saber científico, teórico e técnico das
áreas de Biomedicina, Fisioterapia, Nutrição e
Psicologia.
Atividades complementares de cada área:
Nutrição: avaliação nutricional, definição de
energia, recomendações de macro e
micronutrientes importantes, recomendação
hídrica, planejamento alimentar e reavaliações.
Ações voltadas à educação alimentar no esporte,
práticas alimentares "perigosas".
Psicologia: avaliação psicológica,
acompanhamento e intervenção das demandas
comportamentais e psíquicas relacionadas ao
suporte de atletas e praticantes de exercício, com
atividades voltadas para suporte psicológico.
Fisioterapia: avaliação fisioterapêutica,
acompanhamento e intervenções em fisioterapia
relacionadas ao suporte aos indivíduos,
principalmente relacionadas à lesões
desenvolvidas e prevenção das mesmas.
Biomedicina - avaliação, acompanhamento e
intervenção em saúde das demandas relacionadas

Paula Cândido Nahas

Híbrida

Segunda-feira e Quartafeira
08h00 às 09h30 /19h00
às 20h30
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Orientação
Profissional

Plantas que curam

Todos por todas

ao suporte dos atletas e praticantes de exercício,
com atividades voltadas para suporte biomédico,
como marcadores de exames bioquímicos e
outros.
O Cursinho Solidário Hypatia de Alexandria, em
parceria com os alunos de Psicologia da Faculdade
Una, oferecerá para os alunos uma Orientação
Profissional gratuita. A escolha profissional é
ligada ao autoconhecimento, e é isso que esse
projeto irá buscar: analisar as vocações,
habilidades, aptidões, prioridades, pontos fortes e
fracos, perspectivas de futuro e gostos pessoais
dos alunos. De maneira tranquila e gratuita, esse
projeto é voltado para que você faça a melhor
escolha para seu futuro.
As plantas são utilizadas desde a antiguidade para
o tratamento de diversas moléstias que
acometem o ser humano, tanto por seus efeitos
na fisiologia como seus efeitos psicoativos. A
fitoterapia permanece popular e muitos produtos
vegetais vêm ganhando destaque por sua ação
efetiva na melhoria de qualidade de vida. O
projeto visa criar um banco de informações, com
base no conhecimento científico e disponibilizálas para que a sociedade possa usufruir de forma
mais segura e eficiente. Também vamos dar
suporte aos outros projetos da área de saúde.
O projeto propõe a criação de um canal de
interação entre alunos e comunidade, através do
qual receberemos demandas envolvendo todas as
pautas de empoderamento da mulher. Após o

Juliana Helmara Pinto
Carvalho de Abreu

Digital

Segunda-feira,
18h às 19h30
Sexta-feira de 8h às 9h30
/ de 14h às 15h30 / 19h
às 20h30

Diego Valentim Crescente
Cara

Híbrida

Segunda-feira, de 16:00
às 17:00); Quarta-feira,
de 19:10 às 20:10. Sábado
a combinar.

Sandra Lúcia Aparecida
Pinto

Digital

Quarta-feira, de 16h às
18h
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filtro dessas demandas, os alunos farão o estudo
do caso, para apresentação da proposta de
solução, que será apresentada em forma de
material informativo. O objetivo é que os alunos
produzam material para divulgação das
práticas/soluções, que atenderão às necessidades
da comunidade e orientarão no sentido de
promoção da pauta de empoderamento da
mulher e da menina, em todas as formas, com
foco principal no incentivo ao
empreendedorismo.
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