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

Calçada Itinerante
Una

DESCRITIVO

A Calçada Itinerante ou móvel é uma
maquete constituída por módulos de
madeira acoplados. A proposta de ação é
voltada para os principais obstáculos que
dificultam a mobilidade do pedestre. A
dinâmica de ação incluirá a simulação de
deficiência dos usuários e de pessoas que
apresentam dificuldade de deambulação
nas vias públicas. O projeto envolve
diversas áreas, desde o planejamento,
construção, divulgação, marketing,
parcerias, ações externas e vivência.

PROFESSOR RESPONSÁVEL

MODALIDADE

Bruno Coelho Calil

Híbrida

DIAS E
HORÁRIOS
DOS
ENCONTROS
Quarta-feira,
17h às 18h30
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CaraUna – Caravana
Agropecuária da Una

EDUCA Una

OportUna-se: a
oportunidade que a
UNA oferece de
fortalecer o seu
negócio

Prática Una

O projeto visa oferecer atendimento
técnico na área vegetal e animal a
pequenos pecuaristas do entorno de
Uberlândia, para ajuda-los a melhorar sua
produtividade e treinar os alunos.
Educa Una é um projeto de extensão com
propósito de contribuir com a sociedade em
aspectos de promoção da educação em
saúde por meio de ações práticas,
modernas, fluidas e interativas. Temas em
foco: Visagismo e aceitação pessoal; banco
de dentes, biossegurança para convivência
pós pandemia, bem-estar na melhor idade.
O OportUna-se oferece ao empreendedor
consultorias dentro das diferentes áreas dos
cursos presentes na unidade de Uberlândia.
Aliar o conhecimento dos alunos da UNA
nas áreas de gestão, jurídicas, informática e
agrárias com a necessidade dos
empreendedores de fortalecerem os seus
negócios justifica a criação do OportUna-se,
que visa manter esses empresas ativas no
mercado.
Análise do entorno da cidade e aplicação de
ferramentas com intuito de apresentar
soluções a sociedade. Exemplos de
aplicação: Pesquisa Mercadológica para
entender o perfil das pessoas acolhidas por

Carla Cristian Campos

Híbrida

Quarta-feira, à
noite /
Sábado, de
manhã e à
tarde
Quarta-feira,
de 19h às 22h

Nayara Rúbio Diniz Del Nero

Híbrida

Vanessa do Rosário Rosa

Híbrida

Quarta-feira,
de 19h às 21h

Alexandre Rodrigues de
Carvalho

Híbrida

Quarta-feira,
de 15h às 19h
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Projeto e Fabricação
de Kits Didáticos para
o Ensino Médio

Projeto Una Amiga
dos Carroceiros

Una-Wiki

um projeto social; definição de Estratégia
Financeira para uma associação de bairro;
Estratégia Mercadológica para uma
entidade defensora de animais; Plano de
Negócios para uma associação de
empregadas domésticas; orçamento para
um asilo; logística necessária para entrega
de alimentos a pessoas desabrigadas, entre
outros.
Os alunos desenvolverão kit's pedagógicos
com base no conhecimento da engenharia
que cursam, para auxiliar alunos do ensino
médio no entendimento de matérias
correlatas como: física, química,
matemática, entre outras.
Atendimento clínico e nutricional aos
cavalos puxadores de carroça do município
de Uberlândia, com explicações e
elucidações para os proprietários.
Com parcerias entre empresas e cidades,
o projeto de extensão terá formato Wiki,
visando obter mais informações a respeito
da cidade, com pesquisas de campo, dentro
de empresas e prefeituras.
O objetivo será montar a Wiki, editar,
trabalhar comunicação e expressão,
descobrir sobre ações, bem como fazer

Marco Vinicius Muniz Ferreira

Híbrida

Quarta-feira,
de 19h às
20h40

Flávio Machado de Moraes

Híbrida

Sábado, de 7h
às 15h

Bruno Coelho Calil

Digital

Quarta-feira,
de 15h às 19h
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Universidade Aberta
do Idoso

repositórios dos cursos da UNA e das
pesquisas para assuntos pontuais.
O Projeto de Extensão "Universidade Aberta
do Idoso" tem como objetivo atender as
diversas demandas do público idoso da
cidade de Uberlândia. Tem como princípios
norteadores: i) regatar sua dignidade e
cidadania; ii) elevar a autoestima do idoso;
iii) valorizar o idoso; iv) melhorar a
qualidade de vida do idoso. Para tanto, o
projeto é multidisciplinar e os estudantes
participantes do projeto terão a
oportunidade de aplicar os conhecimentos
já adquiridos, aprender novos
conhecimentos, e desenvolver a formação
humana e a cidadania.

Saulo Magalhães Resende

Híbrida

Quarta-feira,
de 19h às 22h
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