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

Atendimento à
população em
vulnerabilidade
social em Divinópolis
- MG
CapacitaUna (Liga da
Gestão e Design)

Este projeto de extensão é destinado ao acolhimento,
orientação em saúde na população em vulnerabilidade
social. Tem como base a intersetorialidade e
interdisciplinaridade.

Karla Patricia Paiva Ferreira

Híbrida

Segunda-feira, de 19h às
20h40

O objetivo do presente projeto é desenvolver eventos,
cursos, visitas e atividades que capacitem e levem
conhecimento à comunidade externa e interna. A
proposta é que os discentes se organizem em equipes
que serão responsáveis por desenvolver ações durante
o semestre que auxiliem no processo de formação e
agreguem conhecimento ao entorno. Seu
desenvolvimento justifica-se no fato que coloca o
discente em contato com a organização e gestão de
ações voltadas a inovação, empreendedorismo e ao
aprimoramento de habilidades individuais e
acadêmicas.

Pamella Gabriela Oliveira
Pugas

Digital

Quarta-feira, de 19h às 20h
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Chi Gong: uma
proposta
interdisciplinar para
indivíduos com
Diabetes mellitus
Ecossistema de
inovação

Integração da
Comunidade com o
Meio Ambiente

NAF UNA - Núcleo de
Apoio Contábil e
Fiscal

Projeto de grande visibilidade e conta com parceria da
secretária de saúde do município. Projeto abarca uma
diversidade grande de custos e os alunos se envolvem
em diversas ações que dão ampla divulgação dentro do
município.
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.
A proposta interdisciplinar tem interface ambiental.
Sob ótica macro, o projeto terá integração da
comunidade com o meio ambiente. O projeto tem
diferentes interfaces: ações de integração dos espaços
públicos com a comunidade, demandas do município
de Divinópolis frente ao sistema de drenagem e pluvial
e ações pontuais com estudantes das escolas públicas
com o tema educação ambiental, apresentando o
contexto dos resíduos eletroeletrônicos no meio
ambiente. A integração interdisciplinar promoverá
ações sustentáveis em prol do meio ambiente.
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,

Patrícia Aparecida Tavares

Digital

A definir.

Carlos Alexandre Vieira

Digital

Quinta-feira, de 19h às
20h20

Carlos Alexandre Vieira

Híbrida

Quarta-feira, de 20h às
21h30

Pamella Gabriela Oliveira
Pugas

Digital

Quarta-feira, de 20h às 21h
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NEPES UNA - Núcleo
de Estudos e
Pesquisas
Econômico-Sociais

O cuidado integral
com os profissionais
de escolas da rede
municipal de
educação de
Divinópolis/MG
Observatório do STF
em Matéria Penal

valorizando e promovendo o conhecimento contábil e
fiscal através da prática.
O objetivo do núcleo é desenvolver e publicitar
estudos e pesquisas da realidade local, envolvendo
aspectos econômicos, sociais e de tendências na área
do consumo, Moda e Design. A proposta é que os
discentes se organizem em equipes que farão
levantamentos de dados relevantes ao cenário
econômico e social, mantendo à população de
Divinópolis e região informada quanto à índices e
tendências de mercado. Com o projeto, além de
desenvolver nos discentes o senso crítico e analítico,
trazendo um olhar diferenciado sobre sua realidade,
será possível agregar conhecimentos estatísticos e
munir a comunidade de informações relevantes para
gestão, tomadas de decisão, processos de criação e
tendências.
Aos alunos, acadêmicos da UNA Divinópolis,
envolvidos na realização deste projeto, muito além da
formação acadêmica que possibilita a interação teórica
e prática, alcança a possibilidade de contribuição de
forma efetiva com a sociedade e com contribuição
para uma melhor qualidade de vida.
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

Pamella Gabriela Oliveira
Pugas

Digital

Quarta-feira, de 21h às 22h

Karla Patricia Paiva Ferreira

Híbrida

Segunda-feira, de 21h às
22h

Humberto Alves de
Vasconcelos Lima

Híbrida

Quarta-feira, de 19h às
20h20
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Pesquisa
Jurisprudencial em
matéria trabalhista

Programa Agita (UNA
e SEBRAE)

Segurança alimentar
em ambientes
públicos

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.
O projeto tem por finalidade trabalhar com os alunos a
pesquisa jurisprudencial em decisões relacionadas ao
Direito e ao Processo do Trabalho. 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 (relações
trabalhistas). Além disso, o projeto vai servir como
"observatório", reunindo as decisões mais recentes
dos tribunais brasileiros 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.
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.
Elaboração de cartilha prática sobre cuidados com a
preparação e a manipulação dos alimentos
comercializados.

Humberto Alves de
Vasconcelos Lima

Híbrida

Quarta-feira, de 21h às 22h

Pamella Gabriela Oliveira
Pugas

Digital

Quarta-feira, de 18h às 19h

Carlos Alexandre Vieira

Híbrida

Quarta-feira, de 17h às 18h
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UNA do seu lado
trabalhando para o
seu sucesso.

UNA-se: capacitação
docente para
professores da SRE.

URB-LAB

Projeto em parceria com a Secretaria Regional de
Educação abarcando 30 municípios do centro-oeste
mineiro e centrada no apoio aos alunos do ensino
médio. No presente semestre atendemos 3300 alunos
do terceiro ano do ensino médio com atividades de
reforço escolar e resolução de questões do ENEM. O
plano de trabalho foi desenhado com as Diretoras das
escolas parceiras.
Projeto em parceria com a Secretária de Educação de
Divinópolis que trabalha formação de 4 mil professores
na rede na perspectiva da acessibilidade ao digital
desde premissas básicas de informática até formação
no que uso de plataformas de ensino on-line. Trata-se
de um projeto muito estratégico, pois nos permite ter
acesso aos professores da rede pública com apoio da
SRE (Secretária Regional de Educação).
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:
- UC Dual: Projeto Adote uma praça;
- Pesquisa multidisciplinar: soluções que
anemizem/atenuem os conflitos intraespecíficos das
ocupações urbanas;
- 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 Inteligentes.

Marcio Antônio da Silva

Digital

A definir

Elaine Gonçalves da Costa

Digital

A definir

Lucas Henrique Marinho Costa

Híbrida

Turma 1: Quarta-feira, de
19h às 20h30
Turma 2: 20h40 às 22h
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