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

CONSUNA - Consultoria
da Una Lafaiete para
apoiar o "Meu Bolso"

Vindo de um uma retomada lenta de crescimento da
crise em que o Brasil passou nos últimos anos, em 2020
havia a expectativa de um ano marcante pela
possibilidade de um novo começo, contudo com a
Pandemia da COVID-19 o cenário, não só brasileiro, mas
mundial, enveredou-se em uma nuvem cinza da
incerteza do amanhã. Com a restrição social, muitas
empresas fecharam e as que não fecharam, muitas
ainda passam por sérios problemas de faturamento sem
prazo para findar. Neste contexto, muitos trabalhadores
autônomos diminuíram assustadoramente sua renda e
parte dos empregados formais perderam seus vínculos.
Assim, não lhes restaram opção a não ser priorizar suas
dívidas e reter o pouco do dinheiro que se ainda tem,
quando o tem. Sem opção, muitos tiveram seus nomes
negativados nos serviços de proteção ao crédito.

Christiane Rúbia Vieira dos
Santos Ronceti

Digital

Quarta-feira, de 20h40 às
22h40
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EngenhUNA - Escritório
da Qualidade da Una

Nutrindo saúde

Somente em nossa cidade, quase 10% da população
Lafaietense possui alguma restrição.
O projeto tem como objetivo integrar os estudantes das
Engenharias para realização de consultoria voltados
para microempreendedores, ou empresas do terceiro
setor da cidade que tenham interesse na certificação na
norma ISO 9001:2020 ou em projetos que busquem a
redução de desperdícios na empresa, possibilitando
assim aos alunos colocarem em prática as metodologias
estudadas na UC Administração e Integração de
Operações e Qualidade. Considerando o número de
negócios de pequeno porte na cidade de Lafaiete esse
projeto irá ajudar muito os empresários locais,
principalmente nesse momento .
Prestar assistência nutricional a população em geral é
de grande valia para melhorar a qualidade vida. Tendo
em vista que a alimentação tem um papel crucial na
saúde da população e na melhora da qualidade de vida
de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis,
esse projeto propõe-se a reflexão, sistematização,
divulgação e popularização de pesquisas e informações
científicas sobre os sistemas alimentares e alimentação
saudável e adequada, utilizando as redes sociais, bem
como para os produtores cadastrados nas feiras livres
do município de Conselheiro Lafaiete, a partir de
metodologias ativas, como a roda de conversa. Além
disso, ele também visa assistência especializada aos,
pacientes portadores de hipertensão arterial, diabetes
mellitus e doença renal crônica mais complexos. Essa
iniciativa busca a autonomia dos envolvidos, de modo
que assumam o papel de protagonistas nas escolhas
alimentares com impactos positivos diretos para saúde.
O projeto também tem como objetivo realizar oficinas
de culinária onde o indivíduo é o sujeito de sua história,

Mariana Babilone de Souza
Ferreira
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Quarta-feira, de 20h40 às
22h40

Carina Cristina Pena

Digital

Quarta-feira, de 19h às 21h
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modifica sua realidade sem destruir hábitos e costumes
culturais, ocorre haverá troca de informações e
experiências de forma prática e contextualizada com o
valor nutritivo dos alimentos e melhor preparo e
aproveitamento.
Quimicalizando: A
ciência para redução da
desigualdade

Alguns dos fatores que dificultam a implantação de Joyce Cristina de Rezende
aulas práticas em escolas públicas são a falta de
condições apropriadas, de tempo para a
preparação dessas atividades, de disponibilidade
de recursos financeiros, turmas grandes, carga
horária reduzida, falta de material, entre outros.
Diante da situação em que a educação se
encontra, o uso do ensino experimental,
utilizando-se de materiais de fácil acesso e baixo
custo, torna-se uma ferramenta valiosa. Para
tentar contornar esta circunstância, o projeto
encontrou uma alternativa que conseguiu fundir o
ensino de Química com a experimentação, levando
experimentos aos alunos de ensino médio de
escolas públicas para que seja desenvolvido o elo
entre os saberes adquiridos em sala de aula e a
parte prática. Com o atual cenário mundial devido
ao Covid-19, que resultou na suspensão das aulas
presencias das escolas estaduais, o projeto em
questão não conseguiu aplicar como pretendido os
experimentos de baixo custo no ensino médio
dessas escolas. Porém, o tempo em casa foi
proveitoso, onde os alunos, juntamente com as
professoras idealizadoras do projeto, se dedicaram
e montaram uma cartilha com vários
experimentos, muito bem explicados e de baixo
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Quarta-feira, de 19h às 21h
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custo. Justificamos a necessidade da continuidade
do projeto no próximo semestre, para a aplicação
dos roteiros experimentais nas aulas de Química e
Ciências das escolas com baixo índice no IDEB de
Conselheiro Lafaiete, disponibilizando também a
cartilha para auxiliar os professores ao longo de
sua experiência em sala de aula.
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