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

Brinquedoteca
Virtual

Construção de aplicativo para jogos eletrônicos
relacionados aos conhecimentos escolares da préescola até o 5º ano do ensino fundamental; vídeos
ensinando brincadeiras tradicionais, coreografias e
contação de histórias; e, podcasts instrutivos.
Os alunos selecionados participarão de um canal
Integrado da Gestão para realização de consultorias
assistidas por professores das diversas área da gestão a
empresários da comunidade local do campus.
No canal as empresas participantes poderão realizar
divulgações de seus produtos/serviços e oportunidade
de emprego a toda a comunidade acadêmica.
***As áreas de consultoria irão variar conforme a
necessidade de cada empresa.
Ciclo de debates para discutir e apresentar
possibilidades de construção de práticas sociais mais
inclusivas, considerando a diversidade de ser e estar no

Rosani Siqueira

Digital

Segunda-feira, Sexta-feira, de
18h às 19h

Patrícia Margarida Nascimento

Presencial

Quinta-feira, de 21h às 22h30

Rosani Siqueira

Presencial

Sábado, de 9h às 11h

Canal Integrado da
Gestão Una Barreiro

Ciclos de debates
sobre sociedade
inclusiva.
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Cidades Sustentáveis

D.E.L.A. Mulher Una Direitos, Estudos,
Liberdades e
Acolhimento das
Mulheres

mundo. Além disso, construiremos materiais, tais
como: podcasts e vídeos sobre temas relacionados a
sociedade inclusiva que serão postados em página
própria do Instagram.
A sustentabilidade é tema cada vez mais presente no
dia a dia, porém, esse tema não aborda somente
questões ambientais, a sustentabilidade está baseada
em um tripé constituído de questões ambientais,
sociais e econômicas. A proposta do projeto é que os
alunos do Centro Universitário Una se tornem
multiplicadores de ações sustentáveis, podendo aplicar
em projetos que contemplem questões tecnológicas,
ambientais, sociais e econômicas, tendo como foco
trabalhar com a reciclagem de resíduos naturais,
dando a este uma nova aplicação. Juntamente com a
pesquisa na instituição, os multiplicadores Una
realizarão oficinas de conscientização e capacitação
dos alunos nas escolas do entorno do Campus Barreiro,
formando uma frente de ação para atuar junto à
comunidade, divulgando o potencial e aplicação de
ações sustentáveis.
Este projeto tem por objetivo central o
desenvolvimento de pesquisas e ações voltadas à
reflexão e à promoção dos direitos da mulher em uma
perspectiva de Direitos Humanos. O projeto tem como
compromisso promover o desenvolvimento de estudos
dos direitos, promoção das liberdades individuais e
acolhimento da mulher. O projeto, que visa ser uma
ponte entre o universo acadêmico e a comunidade
local do Barreiro, nasceu da idealização de contribuir
com o melhoramento da sociedade, em âmbito
acadêmico e comunitário local, no que tange aos
direitos da mulher.

Fernanda Gomes Rabelo

Digital

Quarta-feira, de 17h às 19h

Bárbara Helen Abreu Valadares

Digital

Segunda-feira, de 18h30 às
19h30
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DIREITO AO MEIO
AMBIENTE: Consumo
Consciente de Bens e
Função Social da
Propriedade

Direitos das Pessoas
com Deficiência:
Entendendo o
Estatuto da Pessoa
com Deficiência e
sua Aplicação

Direitos dos Idosos:
Questões e Desafios

O desenvolvimento econômico e principalmente o
crescimento industrial ocasionou uma vertiginosa
ampliação nos índices de consumo. Contudo, este
aumento trouxe várias preocupações com a
preservação ambiental. O ato de consumir está
diretamente ligado ao meio ambiente, uma vez que os
bens de consumo provêm direta ou indiretamente dos
recursos naturais disponíveis. Atualmente, existe um
constante incentivo ao crescimento econômico, bem
como existe a preocupação com o uso insensato destes
recursos. O consumo consciente surge nesse contexto.
Como a mercadoria é voltada para o consumidor final,
constantemente cresce a preocupação com o papel do
indivíduo na busca de um desenvolvimento
sustentável. O presente projeto procura dialogar com a
comunidade universitária e a comunidade do Barreiro
qual é o papel do consumidor/proprietário nesta
cadeia, buscando analisar, sobretudo a sua
responsabilidade no descarte do bem e a função social
da propriedade.
Em função da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa
com Deficiência no início de 2016 e considerando a
necessidade de verificar as complexas mudanças e o
complexo de direitos que ele inaugura, surgiu a
importância de dialogar com a comunidade
universitária e a comunidade do Barreiro tais aspectos,
com o intuito de concretizar os anseios promocionais
do novo instrumento jurídico, por meio da pesquisaação. Logo, o projeto busca educar, informar e ser
informado sobre a proteção e a promoção dos direitos
das pessoas com deficiência, visando à sua efetivação.
Parte-se da premissa que a hipervulnerabilidade da
pessoa idosa a coloca exposta frente a múltiplas
práticas abusivas que impactam de modo

Bárbara Helen Abreu Valadares

Digital

Quarta-feira, de 21h às 22h

Bárbara Helen Abreu Valadares

Digital

Quarta-feira, de 20h às 21h

Bárbara Helen Abreu Valadares

Digital

Segunda-feira, de 19h30 às
20h30
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EDUCAJUS:
Juventude e Políticas
Públicas

substancialmente negativo em sua qualidade de vida.
O projeto, nesse sentido, reconhece a necessidade de
dialogar com a comunidade universitária e com a
comunidade do Barreiro sobre os Direitos dos Idosos a
partir da implementação do Estatuto do Idoso e dos
Direitos Humanos. O projeto busca educar, informar e
ser informado sobre a proteção e a promoção dos
direitos das pessoas idosas, visando à sua efetivação.
O projeto demonstra sua relevância como um
programa para contribuir na formação dos estudantes
do 3º ano do Ensino Médio das escolas parceiras como
atores sociais já que serão um potencial para
exigibilidade de direitos, em especial relacionados ao
exercício da cidadania, efetivação e proteção aos
Direitos Humanos como também na propositura de
políticas públicas para a juventude junto ao poder
público municipal no final dos módulos deste projeto,
e, consequentemente, com isso, na luta para melhoria
da qualidade de vida e desenvolvimento humano
sustentável nas cidades.
Para tanto, é importante munir esses atores de
conhecimento sobre os instrumentos e mecanismos de
mediação e solução de conflitos, os aspectos legais que
regulamentam os direitos e os deveres regidos pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), incluindo
debates sobre a questão da vulnerabilidade social na
vida das mulheres na juventude, alinhada à agenda
2030 das Nações Unidas e discutir estratégias mais
eficazes de mobilização social em uma democracia
participativa, contribuindo para a consecução de uma
sociedade equânime, solidária, tolerante na
diversidade, multicultural e sobretudo, com respeito à
dignidade da pessoa humana. Além disso, esses atores
são multiplicadores de ideias uma vez que

Bárbara Helen Abreu Valadares

Digital

Quarta-feira, de 10h30 às 12h
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Entrepreneur Criação de novos
negócios - Una e
Wadhani Foudation

representam uma parcela da sociedade, podendo
repassar conhecimentos adquiridos e propiciar novos
debates que vão de encontro ao desenvolvimento da
democracia brasileira, nas comunidades e grupos
sociais os quais frequentam e em família.
O programa de formação de estudantes para a
cidadania vem de encontro com a missão, visão e
valores institucionais de transformar o país pela
educação, proporcionando para os alunos da IES a
possibilidade de atuarem como agentes de
transformação da sociedade, pautados pelo
comportamento ético e postura cidadã, com o suporte
de uma excelência acadêmica com cooperação,
transparência, respeito, comprometimento e inovação.
O projeto oferece aos alunos da UNA Contagem,
Barreiro e Betim, via parceria com a Wadhwani, o
programa Entrepreneur. Isso significa que os alunos
que terminarem os módulos e cumprirem as etapas
exigidas receberão também a certificação da WF, uma
organização internacional. Além de desenvolver suas
competências como empreendedores, criar seus
planos de negócios e validá-los para os colocar em
prática.
Os alunos deverão terminar o primeiro módulo (1o
semestre) do programa com um plano de negócio
validado. Já no segundo módulo (2o semestre), os
alunos passarão pela validação do seu negócio real e
apresentarão em um pitching.
No primeiro módulo o aluno deverá entender o que é
metodologia lean, aprenderá a usar metodologias
ágeis como design thinking de modelagem de
negócios. Saberá selecionar um nicho de mercado
adequado e validar seu plano de negócio. No final
deste módulo, ele terá um plano de negócio

Kaori Ishihara Tamekuni

Digital

Quinta-feira, de 8h às 12h /
Sábado, de 14h às 18h
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estruturado com a solução demo e realmente
validado.
No segundo módulo, os alunos que tiverem seus
planos de negócio validados irão desenvolvê-los,
aprenderão sobre quando rever o plano e deverão
pivotar seu negócio, lidar com o financeiro, criar MVP o mínimo produto viável - e precificá-lo, para buscar
clientes e investidores. Nessa busca, eles já irão validar
o preço e o produto. No final deste módulo eles
participarão de um pitching, para terem direito à dupla
certificação.
Mulheres em fases

Os Gestores da
Pandemia
Pré Una

Atenção para as mulheres em diferentes momentos da
sua vida, que será realizado através da criação de
cartilhas de informações e divulgação nas redes sociais
(site/Instagram) e disponibilização para público-alvo
com conteúdo de promoção, cuidado e orientação.
Abordagem sobre educação sexual, aleitamento
materno, saúde emocional, direitos das mulheres,
qualidade de vida e bem-estar.
O aluno selecionado fará parte de um grupo focal que
irá pesquisar, analisar e traçar o novo perfil de gestores
que surgem nas empresas durante e pós pandemia.
No Brasil cerca de 7 a cada 10 alunos do terceiro ano
do ensino médio tem nível insuficiente em
matemática, isto é o que mostra os dados do Sistema
de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em 2017. A
proposta do projeto é que os alunos do centro
Universitário Una se tornem multiplicadores do
conhecimento, para promover aos alunos do ensino
médio de escolas públicas e privadas, aptos a ingressar
no ensino superior, oficinas baseadas em metodologias
ativas e temáticas de ciências e suas tecnologias,
matemática e suas tecnologias e raciocínio logico.

Lívia Pedrosa Moura

Digital

Quarta-feira, de 18h às 19h

Patrícia Margarida Nascimento

Presencial

Quarta-feira, de 21h às 22h30

Fernanda Gomes Rabelo /
Orlando Gama da Silva Junior

Digital

Quarta-feira, de 17h às 19h
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Promoção digital da
qualidade de vida

Revista UnaScience –
Periódicos de
trabalhos
acadêmicos

VIVER CIÊNCIAS

Promover qualidade de vida para público-alvo
específico através de cursos on line educativos ou
profissionalizantes para atender demanda de
população carente que não tem acesso à educação.
Identificar público alvo de interesse a ser trabalhado e
principal queixa ou necessidade a ser desenvolvido na
população para construir vídeos curso e viabilizar a
entrega do conteúdo.
Semestralmente os cursos de graduação e tecnologia
apresentam uma gama de produções cientificas,
deixando evidente o alcance das metas estipuladas em
cada um dos cursos. Entretanto, a grande maioria
desses materiais se perdem ao final da vida acadêmica,
dessa forma, o presente Projeto de Extensão incentiva
ao processo de pesquisa e investigação científica, além
da importância do protagonismo do aluno em seu
próprio aprendizado, visando o desenvolvimento deste
quanto ao aperfeiçoamento da aprendizagem da
ciência e tecnologia. O Projeto Una Science será uma
Publicação de Revista semestral o qual incluirá os
melhores trabalhos de TCC (Trabalho de Conclusão de
Curso) e os Projetos de Extensão desenvolvidos no
Campus Barreiro para divulgação interna e externa das
produções acadêmicas.
Aulas para alunos do ensino médio e fundamental das
escolas públicas do Barreiro. Projeto realizado em
parceria com a Vallorec.

Lívia Pedrosa Moura

Digital

Sexta-feira, de 18h às 19h

Orlando Gama da Silva Junior

Digital

Quarta-feira, de 17h às 19h

Dayse Nascimento Anselmo

Digital

A definir
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