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

Agronomia Gerencial:
Consultoria agrícola, do
plantio a colheita.

O projeto Agronomia Gerencial: Consultoria agrícola, do
plantio a colheita, em parceria com a EMATER e prefeitura
municipal de Pouso Alegre irá elencar produtores rurais na
região que necessitam de assistência técnica e também
gerencial na propriedade. Os produtores escolhidos terão
como premissas o compromisso com as orientações do
projeto e atenderão alguns requisitos, como:
- Vulnerabilidade econômica, que impossibilita a contratação
de consultoria remunerada.
- Aspecto sócio-ambiental, em que a atividade agrícola
praticada deve estar compatível com as normas ambientais
e que não afetem o bem estar da sociedade
Durante o projeto os alunos de Agronomia da UNA/Pouso
Alegre irão orientar os produtores na parte gerencial da
fazenda e também na parte técnica demanda pela
propriedade.
Na orientação, os alunos cuidarão da parte gerencial da
propriedade com levantamento de dados, otimização dos
processos da propriedade, cálculos de depreciação de
implementos, estimativas de colheitas e aprimoramento da
comercialização do produto final. Na parte técnica os alunos
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DIAS E HORÁRIOS DOS ENCONTROS

Híbrida

Quarta-feira às 18h e sábado às 8h
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realizarão coletas de solos, recomendação de calagem,
adubação, e também colocarão em prática as premissas do
Manejo Integrado de Pragas, evitando a utilização de
produtos que causem possíveis danos ao meio ambiente.

Aperfeiçoamento do
atendimento emergencial
em cães e gatos

Consultoria veterinária para
pequenos produtores rurais

Sabe-se que a área de atendimento intensivo, urgência e
emergência de pequenos animais é uma das mais
concorridas e importantes áreas de atuação do médico
veterinário. Sendo assim, o projeto de aperfeiçoamento do
atendimento emergencial em cães e gatos visa promover aos
estudantes contato com palestrantes que vivenciam estas
experiências diariamente e conseguem aliar a teoria e
prática muita bem. Devido ao cenário atual da pandemia,
caso a região onde o projeto for realizado possa realizar
aulas práticas, estas assim serão feitas, onde os alunos
poderão treinar em cadáveres manobras emergenciais como
reanimação cárdio-cérebro-pulmonar, intubação,
traqueostomia e punção torácica. O objetivo do projeto é
pautado na vivência de experiências reais da rotina clínica,
fornecendo aos alunos uma melhor visão do contexto que
estão sendo inseridos, preparando-os assim de uma melhor
forma para o mercado de trabalho.
O projeto de Consultoria veterinária para pequenos
produtores rurais promoverá uma série de atividades com os
estudantes desde a seleção de produtores e propriedades da
região de Pouso Alegre até o treinamento e aplicação das
técnicas aprendidas. Este projeto também visa atender
requisitos socioeconômicos e ambientais, onde o produtor
deve se encaixar em uma condição econômica que
inviabilizaria a contratação remunerada, assim como
respeitar as normas ambientais vigentes. As atividades
consistirão em passar informações técnicas aos produtores
através de palestras e eventos de dias de campo, atividades
práticas que ajudarão a formar habilidades aos alunos como
descorna de bovinos e castração de equinos, além de
demonstrações de técnicas sanitárias e de manejo de aves e
suínos, dependendo das criações da propriedade em

Renato Duarte Alvisi

Híbrida

Quinta-feira de 16h às 18h; Sábados,
eventualmente de acordo com a
demanda.

Renato Duarte Alvisi

Híbrida

Quinta-feira de 16h às 18h; Sábados,
eventualmente de acordo com a
demanda.
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Ao Cubo: Laboratório de
Práticas Extensionistas

questão. O objetivo do projeto é pautado na vivência de
experiências reais da rotina do campo, fornecendo aos
alunos uma melhor visão do contexto que estão sendo
inseridos, preparando-os assim de uma melhor forma para o
mercado de trabalho.
O LAPRINTEC tem como premissa contribuir para a
integração dos cursos de engenharias da UNA Pouso Alegre,
sendo um agente de prática construtivas experimentais em
construção de prototipagem, impressora 3D, corte a laser e
arduino, ou seja, fabricação digital, manufatura aditiva e
inovações abertas, fomentando a criatividade,
aprimoramento e trabalho colaborativo, consolidando assim
o espaço maker.
A proposta da ação extensionista é de possibilitar aos alunos
a interação necessária em um novo mundo tecnológico que
está surgindo e ganhando cada vez mais espaço nas cidades
e grandes empresas, trabalhando por si de forma integrada
na área das engenharias.

Carlos Magno Pereira e
Gustavo Reis Machado

Híbrida

Quarta-feira, de 21h às 22h; Sextafeira, de 19h às 20h

Maria Andréa de
Machado e Bustamante
Vieira

Digital

Quarta-feira, de 19h às 21h50

PROPOSTA
Nossa proposta é utilizar concepções por meio de inovações
e tecnologias aplicadas na construção de:
• GP – Grupo de estudos em fabricação de modelos de
equipamentos para prototipagem digital: seu objetivo é
compreender por meio de tecnologias abertas que
possibilitam a construção.
• Follow Up – Processo de acompanhamento e
aprimoramento de tecnologias abertas.
• Learning – Processo de conscientização e aprendizagem
local, ou seja, contribuir para a geração de interesse na área
de inovação, criatividade e tecnologias.
• Process – Oficinas de explicação do processo de montagem
e “Do it yourself” – faça você mesmo.
Projeto Cidadania

O PROJETO CIDADANIA visa ao mesmo tempo aproximar o
cidadão do conhecimento e fruição de seus direitos com a
correlata conscientização de seus deveres e assim do
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Projeto de Extensão Resgate da memória e do
patrimônio: extensão
universitária interdisciplinar
na promoção da educação e
preservação do patrimônio
cultural

Promoção de Saúde e
Qualidade de Vida aplicado
às Empresas

exercício pleno de sua cidadania e nossos acadêmicos da
vivência prática das profissões abraçadas, em atendimento
as diretrizes preconizadas pelo Ministério da Educação na
tríade ensino-pesquisa-extensão, com atuação junto a
comunidade através de atendimentos individualizados e em
grupo, a serem realizados através dos meios digitais
desenvolvidos para essa finalidade, notadamente o site
https://projeto-cidadania6.webnode.com/. Aos acadêmicos
caberá a análise dos casos concretos e a apresentação de
soluções dentro da melhor técnica para o atendimento da
demanda.
Com a parceria entre o Centro Universitário UNA de Pouso
Alegre e o Conselho de Patrimônio, surge o Projeto de
Extensão RESGATE DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO,
envolvendo os cursos de Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia Civil e Nutrição. O projeto será desenvolvido em
4 eixos com produções independentes – a) Análise das
Patologias dos Edifícios Tombados, b) Levantamento
Fotométrico de objetivos inventariados, c) Criação de
roteiros culturais pelo centro e d) e-book e documentário
sobre os modos de fazer da cozinha mineira. A proposta
engloba a cooperação, comunicação e atuação cidadã dos
alunos, no atendimento das demandas da comunidade.
O projeto de “Promoção de saúde e qualidade de vida
aplicado às empresas” é um projeto extensionista de caráter
assistencial prestado a empresas de Pouso Algre/MG e
região. As empresas que aderirem ao projeto terão
assistência dos alunos, coordenados e orientados por
docentes dos cursos, na avaliação laboratorial, nutricional,
física e psicológica aos dos seus funcionários. Avaliações
multidisciplinares individuais permitirão a criação de fichas
individualizadas dos funcionários e feedback para a empresa.
Após avaliação inicial, uma sequência de intervenções será
realizada pelos alunos ao longo do semestre acadêmico, tais
como: orientações de boas práticas de saúde no ambiente
de trabalho, orientação para a prática de exercícios físicos,
promoção de saúde na prevenção de doenças crônicas não
transmissíveis, orientações para uma reeducação alimentar e

Gustavo Reis Machado

Híbrida

Eixo A – Sexta-feira, de 19h às 22h
Eixo B - Segunda-feira, de 19h às 22h
Eixo C - Quarta-feira, 21h às 22h
Eixo D - Quarta-feira, 19h às 22h
*poderá haver troca dos dias e
horário a depender das demandas
do projeto.

Flávia Nunes de Moraes
Beraldo Cardoso e
Gabriela Rezende
Yanagihara

Digital

Quarta-feira, de 21h50 às 22h40.
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Educação Permanente em
Saúde no contexto da
Promoção da Saúde

Projeto APAC- Agricultura
Sustentável como
reintegração Social

PROGRAMA DE
ENTREVISTA E TRIAGEM:
CLÍNICA
MULTIPROFISSIONAL UNA
POUSO ALEGRE

práticas para melhorar a saúde mental. Ao final do processo,
uma reavaliação completa será realizada, permitindo um
comparativo e avaliação da efetividade das intervenções.
De forma piloto, o projeto será primeiramente aplicado à
empresa ONCOMINAS, que já possui parceria firmada com a
IES, e já possui funcionários adeptos ao programa. Os alunos
serão corresponsáveis na divulgação do programa para
outras empresas, permitindo parcerias para a realização do
programa em outros públicos.
Encontros semanais de planejamento e intervenções serão
feitos no ambiente digital, com data e horários prédefinidos.
O projeto de “Educação Permanente em Saúde” (EPS) no
contexto da Promoção da Saúde é um projeto extensionista
de caráter educativo desenvolvido pela UNA Pouso Alegre
junto aos atores responsáveis pela saúde pública no
município: profissionais de saúde e gestores das secretarias
municipais de saúde e o controle social, de Pouso Alegre e
demais municípios da região. Estimamos atingir diretamente
os profissionais de saúde e toda a população atendida pela
equipe de saúde que participar do projeto
(aproximadamente 4.000 indivíduos por equipe).
O projeto visa aplicar o conhecimento técnico dos alunos do
curso de Agronomia no centro de recuperação de ex
presidiário, ensinando as técnica de cultivo do café,
recuperação de áreas degradadas, plantio de cultivos para
colheita e consumo dos próprios recuperandos. Auxílio na
criação de suínos, nutrição desses animais junto com os
alunos do curso de medicina veterinária.
Implementar um sistema de entrevista e triagem de
pacientes da comunidade de Pouso
Alegre, visando a assistência em saúde, o atendimento
integral deste paciente por uma
equipe multiprofissional. O projeto irá gerar uma base de
dados diversificada para complementar a formação do aluno
de graduação, possibilitando que ele interaja com diversas
condições de saúde e perfis de pacientes durante o estágio
curricular

Patrícia Costa Fonseca

Digital

A definir

Wantuir Filipe Teixeira
Chagas

Híbrido

A definir

Ana Flávia dos Santos

Híbrido

A definir
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