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

FÍSICA ITINERANTE
A experimentação
ao alcance de todo

Construção de artefatos para experimentação
física e na área de engenharias. Desenvolvimento
Adriano Rodrigues Teixeira
de novas metodologias de ensino e demonstrações
para a comunidade e ensino médio.
O projeto tem como finalidade abarcar todos os
cursos da unidade Una Itumbiara, unindo as áreas
através
da
interdisciplinaridade
e
multidisciplinaridade. É caracterizado pela junção
Ensino, Pesquisa e Extensão e tem como sede
principal a Fazenda Experimental.
Tatiana Carvalho Faria
Ações planejadas:
- GePlan: Grupo de estudos em Plantas Medicinais,
que se desenvolverá para extensão secundária do
Ipê. Com o intuito de criar um herbário que será
distribuído para a população, inclusive na UPA, já

Projeto Ipê

Professor responsável

Modalidade

Dia(s) e horário(s) dos
encontros

Digital

Quarta-feira, de 19h30 às
21:30

Híbrida

Quarta-feira, de 19h às 22h
e Sábado de 8h às 12h
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que as plantas medicinais (prática de medicina
alternativa) fazem parte do SUS. A pesquisa com
plantas medicinais do cerrado é viabilizada pela
estrutura laboratorial para extração de princípios
ativos e preparação de medicamentos à base de
plantas.
- Projeto de desidratador para produção de
extratos secos e alimentos secos, junto a área de
engenharia. Construiremos conjuntamente a
engenharia um desidratador para fornecer
alimentos secos e ou desidratados e plantas
medicinais secas para base para medicamentos
orais e tópicos.
- Horti: Grupo de estudos e de extensão que produz
e ensina o modus de produção de hortas em
escolas e outros da cidade e região. Além da
estruturação de hortas, alimentos saudáveis serão
produzidos e planejamento alimentar saudável a
partir desse projeto.
- PANCs: Plantas alimentícias não convencionais,
com o intuito de produzir e popularizar o uso de
plantas nutritivas e saudáveis como hábitos
alimentares emergentes para a população.
- Gesfi: Grupo de estudos da saúde da família e do
idoso. Será uma ação extensionista na UPA
Itumbiara e nos ESFs de cidades próximas como
Cachoeira Dourada e Bom Jesus, onde além de
ações nas comunidades levaremos a alimentação
saudável e os medicamentos naturais (plantas
medicinais) para a população.
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Una Prev - Educar
para Prevenir

- O gerenciamento e desenvolvimento das ações
são respaldados pela área da gestão. Envolvendo
plano de negócios, marketing, e todo o
desenvolvimento e construção dos projetos.
O projeto consiste em ações para prevenção de
doenças cérebro vasculares e doenças
sexualmente transmissíveis. Nesse semestre, se
dará de forma virtual para compreensão e
aprendizado de formas de prevenção.

Patrícia Roberta dos Santos

Digital

Quarta-feira, de 19h30 às
21:30
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