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

Amigo Bicho

Levar até crianças e adolescentes a conscientização
acerca do bem-estar animal, cuidados com os animais
domésticos. É um projeto de fundamental importância
para que as crianças saibam desde cedo cuidar e
preservar a saúde animal. Através do centro médico
veterinário iremos prestar atendimento clínico à
comunidade. Faremos atendimento clínico além de
cirurgias eletivas(castração) com um custo mais baixo,
visando diminuir o número de fêmeas prenhes e
consequentemente o número de animais abandonados
em via pública.
O ciclismo é uma modalidade olímpica praticada em
todo o mundo e em pleno crescimento em Itabira/MG e
região. Periodicamente, esses profissionais necessitam
de uma orientação adequada acerca dos diversos
fatores que podem interferir no seu desempenho.
A proposta desse projeto é oferecer a comunidade

Ana Caroline Doyle Torres

Híbrida

Quarta-feira, de 19h às 22h /
Sexta-feira, de 9h às 10h

Cristina Maria de Souza Garcia

Digital

Terça-feira, de 17h30 às 19h

Ciclismo em Foco
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Educação em saúde
por mídias digitais

Espaço Maker:
Educação

orientações sobre a importância das atividades físicas e
sua realização de forma correta. Incentivar e orientar a
prática do ciclismo. Caracterizar os benefícios dessa
atividade, além de promover conhecimento para
melhora do desempenho dos ciclistas e dicas de
treinamento personalizado elaborado com base nos
princípios científicos.
Dedicação necessária: Disponibilidade para os
encontros online semanais e para a realização das
atividades propostas.
A educação em saúde é uma abordagem reflexiva
necessária a compreensão do sujeito no seu contexto
social, para que lhe seja favorecida a autonomia do
cuidado com sua saúde. Este projeto tem o objetivo
ofertar e facilitar o acesso a informações de cunho
educativo, relacionados à prevenção e ao controle da
transmissão e manejo clinico de casos suspeitos e
confirmados de Coronavírus (COVID-19). Neste, é
relevante o papel realizado pelos estudantes da área da
saúde no desenvolvimento de práticas educativas,
visando tanto à saúde individual quanto coletiva,
obtendo a transformação da realidade e a participação
da comunidade nesse processo. Dedicação necessária:
Disponibilidade para os encontros online semanais e
para a realização das atividades propostas.
O projeto visa estimular os alunos do curso de
Pedagogia a desenvolver um conjunto de atividades
estruturadas para a progressiva autonomia intelectual
do aluno. Projetos sobre diversos temas da Educação
serão propostos a partir de problemáticas da sociedade,
sobre uma temática interdisciplinar. Dedicação
necessária: Disponibilidade para os encontros online
semanais e para a realização das atividades propostas.

Cristina Maria de Souza Garcia

Digital

Quinta-feira, de 17h30 às 19h

Cristina Maria de Souza Garcia

Digital

Quarta-feira, de 19h às 20h30
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Liga Acadêmica
Imersão em
movimento humano

Os cuidados físicos
nos tempos
modernos

Plantas Medicinais,
Fitoterapia e Práticas
Integrativas

Esse programa tem por objetivo a criação da liga
acadêmica que é uma entidade sem fins lucrativos que
tem por finalidade: Congregar acadêmicos da área da
saúde interessados no aprendizado e no
desenvolvimento técnico científico contribuir na
formação acadêmica, voltada às áreas Esportiva e
Atividade Física e de seus membros durante o curso de
graduação; Desenvolver pesquisas e desenvolver ações
junto à comunidade; Realizar seminários ministrados
periodicamente pelos membros da Liga e/ou
convidados, sempre sob a supervisão dos docentes
coordenadores; Participar de discussões
anatomoclínicas de casos promovidas pela coordenação
da liga; Realizar cursos, palestras e seminários.
Esse projeto tem o objetivo informar e conscientizar a
sociedade sobre as diferentes formas de cuidados
físicos que devemos ter em tempos modernos e para
todos os indivíduos. Através de palestras de cunho
educativo aberto ao público sobre diferentes temáticas,
realizar minicursos para os alunos.
Aprenda mais sobre plantas medicinais e suas várias
formas de uso! As plantas medicinais são elementos
que constituem parte da biodiversidade e são
largamente utilizadas desde os primórdios da civilização
por vários povos e de diversas maneiras. Atualmente,
cerca de 80% da população utiliza recursos da medicina
popular para tratamento de alguma doença, sendo que
os conhecimentos das técnicas utilizadas e o emprego
são transmitidos por gerações de forma oral. O objetivo
dessa proposta é orientar a comunidade sobre a
importância do uso correto de plantas medicinais e
fitoterápicos, disponibilizando informações básicas
sobre cultivo, a preparação e o uso de remédios
caseiros.

Paula Almeida Pinto Coelho

Híbrida

Segunda-feira e terça-feira, de
18h às 19h

Paula Almeida Pinto Coelho

Híbrida

Quarta-feira, de 19h às 20h30

Cristina Maria de Souza Garcia

Digital

Quarta-feira, de 17h30 às 19h
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Programa de
Desenvolvimento do
Produtor
Rural(P.D.P.R) de
Itabira

Programa de
Desenvolvimento
Econômico de Itabira

Programa Una
Arquitetar

Dedicação necessária: Disponibilidade para os
encontros online semanais e para a realização das
atividades propostas.
O município de Itabira é cerceado por propriedades
rurais que em sua maioria são de pequeno a médio
porte. Nossos alunos, em sua maioria, são provenientes
da zona rural e por isso detém uma ligação muito forte
com esse meio. Os pequenos produtores rurais têm
acesso dificultado ao acompanhamento de um médico
veterinário, muito em função do custo que o mesmo
representa. Por isso, a necessidade de levar a esses
produtores serviço de qualidade oferecido por nossos
alunos sob a orientação de professores do curso de
Medicina Veterinária Una Itabira. Além de que, esse
projeto representa uma forma de introduzir a agregar a
faculdade responsabilidade social perante o meio em
que está presente. E para nossos alunos é uma vitrine,
sendo a absorção pelo mercado de trabalho será
facilitada uma vez eles estando atuantes e
comprometidos com as necessidades dos produtores de
nossa região.
Transformando Itabira e região, consolidamos fortes
ações voltadas ao empreendedorismo e à inovação,
incentivando nossos alunos a prestarem consultorias
nas áreas de Administração de Empresas e Ciências
Contábeis, auxiliando microempreendedores a
desenvolverem suas empresas, com um plano de
negócios estruturado e coeso, fomentando startups, em
parceria com a Prefeitura de Itabira e SEBRAE.
Consultorias à comunidade nas áreas de projetos
arquitetônicos, AutoCad, Sketchup e BIM, fomentando
o empreendedorismo e incentivando negócios locais de
Itabira. As atividades são realizadas no escritório-

Jonata de Melo Barbieri

Híbrida

Quarta-feira, de 18h às 19h
Sábado, de 8h às 12h

Rodrigo de Freitas Mendes

Híbrida

Terça e Quarta-feira, de 18h às
19h

Lucas Duarte Costa Lima

Híbrida

Quintas e sextas-feiras, de 18h
às 19h
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Programa Una
Engenhar

Saúde Bucal Infantil Prevenção e
Promoção

UNA DOL

Una e Prefeitura de
Itabira amiga do
Carroceiro

modelo envolvendo o atendimento da comunidade de
Itabira e nas demandas da Prefeitura de Itabira.
Alunos dos cursos de Engenharia Civil, Elétrica e
Mecânica podem criar alternativas sustentáveis para
Itabira e região, desde processos até produtos e
serviços, considerando a presença forte da Engenharia
4.0, fundamental para o desenvolvimento de Itabira e
região. Especialmente em Itabira, temos a empresa Vale
e suas contratadas, o que torna a cidade com atuação
essencialmente mineradora, havendo necessidade de
inovação e novas formas de atuação no ramo da
Engenharia.
O presente projeto tem como objetivo a promoção da
saúde bucal de forma preventiva, através da
conscientização dos cuidados com a higiene bucal para
as crianças. Programas preventivos e educativos têm
demonstrado sucesso na redução da prevalência e
incidência de várias doenças na clínica odontológica.
Dedicação necessária: Disponibilidade para os
encontros online semanais e para a realização das
atividades propostas.
O projeto UNA DOL (Dor On-Line) tem por objetivo a
criação de um veículo digital (periódico) da Instituição
para divulgar informações sobre o tema DOR de forma
digital afim de incentivar o interesse e facilitar o
entendimento de notícias, medicamentos, tratamentos,
mais atuais sobre essa temática.
Prestar assistência veterinária aos cavalos de
carroceiros de Itabira. É uma ação de fundamental
importância para integração da faculdade com a
comunidade onde está inserida. Uma forma de agregar
conhecimento de campo aos nossos alunos além de
fomentar na comunidade a importância da nossa
faculdade e tudo o que vem junto com ela.

Gustavo Henrique Martins
Serqueira

Híbrida

Quarta-feira, de 19h às 21h

Cristina Maria de Souza Garcia

Digital

Quarta-feira, de 20h30 às 22h

Paula Almeida Pinto Coelho

Híbrida

Quinta-feira e sexta-feira, de
18h às 19h

Thauan Carraro de Barros

Presencial

Quarta-feira, de 18h às 19h
Sábado, de 8h às 12h
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Una Melhor idade

Esse projeto visa por meio de atividades educativas e
materiais informativos, orientar e esclarecer questões
relacionadas ao envelhecimento, tais como: as
principais doenças e agravos inerentes da idade,
envelhecimento ativo bem-sucedido, informações sobre
o Sistema Único de Saúde (SUS) e estatuto do Idoso,
proporcionar um programa de exercício terapêuticos e
preventivos com foco na queda.

Paula Almeida Pinto Coelho

Híbrida

Quarta-feira, de 20h30 às 22h
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