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

Aspectos jurídicos do
rompimento da
barragem da mina do
córrego do feijão em
Brumadinho

Resumo: O projeto de extensão em análise tem o
objetivo de promover entre os alunos do Direito
estudos e pesquisas envolvendo o rompimento da
barragem da Mina Córrego do Feijão e seus impactos no
Município de Brumadinho. Após o estudo dirigido,
deverá ser elaborado um documento informativo com o
estudo do caso relacionando com a Teoria Geral do
Direito, o Direito Administrativo, o Direito Ambiental, o
Direito Constitucional, o Direito Civil, o Direito Penal e o
Direito Processual Civil e Penal, auxiliando a profusão de
informação a fim de identificar as necessidades e os
impactos locais e regionais para o desenvolvimento de
um projeto de ação para recuperação socioeconômica e
ambiental futura no município.
Produto final: Produção de um jornal a ser veiculado

Wagner Felipe Macedo Vilaça

Digital

Quarta-feira, de 19h às 22h
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Cartilhando para
endireitar

Ciclos de debates
sobre sociedade
inclusiva

para os cidadãos, a fim de explicitar o enfoque jurídico
do rompimento da barragem da Mina Córrego de
Feijão, trazendo explanações críticas para a sociedade
que poderá ter acesso à informação, com a profusão e a
efetivação por meio da veiculação do jornal, dos
princípios democráticos que envolvem a participação e
o diálogo com a comunidade, propiciando acesso a
conhecimento técnicos do direito como os institutos da
responsabilidade civil e penal, o conceito de meio
ambiente sustentável, o papel do Estado na economia e
na sociedade e sua evolução histórica no contexto atual,
dentre outros aspectos.
O que se pretende é a idealização, construção e
divulgação de cartilhas, a serem desenvolvidas pelos
Campus do Centro Universitário Una de Betim capazes
de auxiliar na desjudicialização e prevenção de litígios.
O projeto será desenvolvido pelo Centro Universitário
Una de Betim a partir de uma construção em conjunto
do nosso corpo docente e discente e mediante
acompanhamento do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais.
A partir de dados coletados pelos alunos na
comunidade de Betim, haverá a idealização e
construção de cartilhas para serem divulgadas e que
sejam capazes de prevenir conflitos e alterar a cultura
do litígio.
Formação para população geral sobre temáticas
relacionadas a construção de uma sociedade inclusiva,
por meio de debates que ocorrerão no formato de lives,
quinzenalmente aos sábados de 9h às 11h00.
Temas sugeridos: Direitos humanos e políticas
antimarginalização; diferentes formas de ser e estar no
mundo – comunidades indígenas e quilombolas em
Minas Gerais; a constituição das famílias no século XXI e

Renato de Aguiar Corrêa

Híbrida

Quarta-feira, de 8h20 às 9h10

MARIA HELENA DUARTE DE
OLIVEIRA

Digital

Quarta-feira, de 18h30 às 20h /
Sábado, de 9h às 11h
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Cidades Inteligentes
CONCILIAUNA

Impactos
socioambientais e
urbanísticos da
mineração na RMBH

LIGA DA SAÚDE

PODIUM- Projeto de
Orientação e
Desenvolvimento
ProfissionalIntegrando UNA e
mercado de trabalho

adoção tardia; gestão dos conflitos em situações de
práticas discriminatórias e excludentes, entre outros
que podem ser sugeridos pelos participantes.
Projeto que engloba 13 municípios do entorno de
Betim, com soluções tecnológicas para as prefeituras.
Projeto realizado em parceria com Fórum de Betim.
Somos a única IES autorizada a realizar conciliações
reais no município de Betim.
A Região Metropolitana de Belo Horizonte está cercada
por diversas minas e, consequentemente, a vida da
população é diretamente ou indiretamente impactada
pelas mineradoras. Objetivo deste projeto é entender o
impacto que estas geram na RMBH em suas diversas
formas: influência na dinâmica dos centros urbanos,
impacto ambiental e na qualidade de vida dos
trabalhadores e seus familiares.
Projeto que inclui ações em empresas e escolas,
abrange todos os cursos da área de saúde, realizado em
parceria com a Secretaria de Saúde como contrapartida
para campos de estágio.
O PODIUM - Projeto de orientação e desenvolvimento
profissional: Integrando UNA e mercado, tem como
objetivo efetuar a orientação de jovens para realizarem
sua escolha profissional e inserção no mercado de
trabalho, minimizando suas dificuldades e possíveis
erros, além de contribuir para a comunidade (sobretudo
os jovens profissionais) na sua capacitação profissional.
Espera-se com isso contribuir para a preparação dos
jovens e potencializar as possibilidades de se obter uma
oportunidade de trabalho, além de despertar neles a
importância do aprendizado continuamente.
O PODIUM também, a partir desse semestre, se propõe
a orientar as pessoas que estão aposentadas ou
próximas da aposentadoria a elaborarem um projeto de

Lucas Silvestre Chaves

Digital

A definir

Everson Brugnara

Digital

A definir

Thalita Reis de Mattos

Digital

Segunda-feira, de 15h às 18h30

Digital

Quarta-feira, Sexta-feira, de
16h às 18h

CINARA SIER NAZARIO

Maria Helena Duarte de
Oliveira
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vida profissional para essa nova etapa da vida a partir
da aposentadoria.
Atividades:
1. Atividade de orientação/escolha profissional (01 vez
na semana): atendimentos em duplas ou trios de
pequenos grupos (com 2 encontros para cada grupo):
Levantamento de expectativas; ferramentas para
autoconhecimento; Devolutiva e elaboração Projeto de
vida profissional. (alunos da Psicologia e Pedagogia)
2. Orientação para elaboração de currículo/ Orientações
para entrevista de emprego – Atendimento individual
(01 vez na semana) ou em grupos (alunos da Psicologia;
Administração e Recursos Humanos)
3. Minicursos (capacitação profissional)- Oferta de pelo
menos 01 minicurso por mês (3 no semestre),
contemplando diferentes temas pertinentes à
capacitação para o mercado de trabalho (alunos de
todos os cursos);
4. Profissões em Pauta: Evento para orientação de
escolha profissional por meio da realização de “mesa
redonda” (em ambiente online) para escolas e jovens
interessados. Essa atividade objetiva apresentar as
profissões, as atividades inerentes a essas profissões e
as áreas de atuação (todos os cursos terão seus
representantes). Será realizada de acordo com a
demanda das escolas ( alunos de todos os cursos)
5. Oficinas Talentos e Sonhos: Planejar e desenvolver
oficinas (a princípio em ambiente virtual) para as
pessoas aposentadas ou próximas da aposentadoria
com o objetivo de construção de um novo projeto de
vida profissional (proposição de duas oficinas). (alunos
de Psicologia, Pedagogia, Gestão e área da saúde).
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PRÉ-UNA

PRODESOL
ECONOMIA
SOLIDÁRIA
Programando uma
solução

Projeto em parceria com Secretaria de Educação de
Betim para monitoria e aulão para Enem para alunos do
ensino médio.
Projeto realizado em parceria com a Prefeitura de
Betim, inclui loja no Shopping Partage, sendo essencial
a continuidade do projeto, por se tratar de um
programa municipal em parceria com prefeitura
O que se pretende é a idealização, construção e
implementação de um sistema capaz de solucionar
litígios de forma pré-processual.
O projeto será desenvolvido de forma conjunta com os
cursos de Tecnologia, Direito e demais áreas de
interesse.
Tal proposta possui respaldo na necessidade de
promover na comunidade meios que proporcionem
formas de desjudicialização e prevenção de litígios.
Assim, idealiza-se que a concepção de uma plataforma
com a finalidade exclusiva de resolução de conflitos
pode se tornar bastante útil ao cenário comunitário de
Betim.
Ademais, a elaboração do projeto aqui descrito
aproxima o direito do avanço tecnológico e consegue
colocar em prática a unidade curricular de direito digital
que será ofertada.
Para os cursos de tecnologia, o desenvolvimento do
presente projeto pode garantir que os alunos se
aprofundem em questões específicas do direito que lhe
serão úteis na carreira profissional.

Leonardo Benedito Oliveira
Rezende

Digital

A definir.

Digital

Quarta-feira, de 18h às 19h

Wander Moreira Costa

Wagner Felipe Macedo Vilaça

Produto final: Como produto final pretende-se
apresentar, neste semestre, um desenho de uma
plataforma digital capaz de auxiliar a população a
esclarecer direitos e oferecer o serviço de resolução de
conflitos online.
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Quali – T: Labor com
saúde e qualidade

Saúde Web: porque a
saúde merece esta
conexão

Este projeto visa, inicialmente, práticas às ações de
vigilância, assistência e promoção da saúde nas linhas
de cuidado relacionados ao trabalho em empresas e
outros órgãos. Tem por objetivo envolver os alunos do
Centro Universitário UNA Betim, das áreas de saúde,
psicologia e TI na detecção, conhecimento, análise dos
fatores determinantes e condicionantes da saúde
condicionados ao trabalho. Para o desenvolvimento do
projeto, os alunos serão responsáveis pela análise dos
postos de trabalho, das atividades laborais e dos
possíveis danos físicos e psicológicos ocasionados pela
rotina de trabalho. Os dados irão alimentar um
software desenvolvido em parceria com o projeto
Laboratório de extensão tecnológica unificada
(eXPerienceLab), para acompanhamento a curto e
médio prazo nas adequações na rotina laboral e saúde
dos trabalhadores.
O aumento da expectativa de vida da população, o
desenvolvimento de doenças crônicas e a sua
associação ao sedentarismo são desafios a diversas
áreas da saúde e outras áreas do conhecimento.
Atualmente, todos esses fatores são agravados pela
situação de isolamento social frente a pandemia devido
ao COVID 19, levando a um aumento da inatividade e
de casos de depressão. Esses fatores, resultam em uma
piora da qualidade de vida da população e em especial
aos idosos. Com características multidisciplinares o
projeto objetiva a implementação de um programa de
bem-estar, monitorização e orientação de práticas
saudáveis ao público alvo. O programa incluirá uma
avaliação da qualidade de vida realizada por alunos da
saúde e humanidades e a partir desta avaliação serão
elaborados os programas de bem-estar bem como
materiais de orientação que serão acompanhados pelos

Leonardo Silva Augusto

Híbrida

Quarta-feira, de 15h às 18h30

Leonardo Silva Augusto

Digital

Sexta-feira, de 15h às 18h30
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UNA Betim CONSULT

Una-se à agenda
2030

alunos. Através de uma interface familiar serão
incluídos todos os dados referentes ao programa em
um software de fácil manuseio e adaptado para o
público alvo desenvolvido pelos alunos (em parceria
com o Laboratório de extensão tecnológica unificada
(eXPerienceLab)). Com a realização deste projeto,
espera – se que o aluno seja capaz de atuar na prática
de promoção à saúde através de ações presenciais e via
web.
A proposta do projeto é que os alunos dos cursos de
Administração, Contabilidade e Tecnólogos da gestão
possam prestar consultoria para micro empreendedores
individuais, pequenas empresas e informais facilitando
a abertura de empresas, prestação de contas, abertura
de contas digitais, plano de negócio, estratégias de
marketing além de outras atividades que potencializem
o sucesso do negócio.
A partir das orientações conduzidas pelos participantes
da extensão, também propõe-se a criação de um hub de
negócios onde os profissionais atendidos possam criar
relações e networking, potencializando assim o
desenvolvimento de novos negócios e/ou fomentando
o sucesso dos já existentes.
O que se pretende é a idealização, construção e
implementação de projetos sociais, a serem
desenvolvidos pelo Campus do Centro Universitário Una
de Betim capazes de auxiliar na desjudicialização e
prevenção de litígios.
Tal realização encontra respaldo junto a meta 9 do
Poder Judiciário desenhada pelo CNJ, que tem como
finalidade: "integrar a agenda 2030 ao poder judiciário".
O projeto será desenvolvido pelo Centro Universitário
Una a partir de uma construção em conjunto do nosso
corpo docente e discente e mediante acompanhamento

Renato de Aguiar Corrêa

Híbrida

Quarta-feira, de 19h às 21h

Wagner Felipe Macedo Vilaça

Digital

Quarta-feira, de 21h às 22h
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do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Pretende-se fazer um estudo dos dados fornecidos pelo
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, bem como de
outras instituições sociais do entorno, para entender
qual projeto pode ser proposto para a comunidade de
Betim.
Produto final: Como produto final pretende-se
apresentar, ainda neste semestre, o estudo dos dados
obtidos, bem como, projetos dos planos de ação para
Betim no modelo 5W2H.
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