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/mJLSjCFZXi7PA3GK6
PROJETO

Acesso dos presos aos familiares em
tempo da pandemia, soluções práticas e
respeito aos Direitos Humanos.

Participação das mulheres na Política.

Soluções de conflitos e a crise da
judicialização, alternativas em busca da
eficiência.
Sustentabilidade ambiental na UNA Linha
Verde, bairros e favelas de Belo Horizonte,
é possível?

DESCRITIVO

Os(as) Alunos(as) ingressantes em 2020/1 e 2020/2
poderão participar do projeto de extensão.
Produto final: post’s para publicação em redes sociais,
3 vídeos de 50s, por grupo.
Os(as) Alunos(as) ingressantes em 2020/1 e 2020/2
poderão participar do projeto de extensão.
Produto final: post’s para publicação em redes sociais,
3 vídeos de 50s, por grupo.
Os(as) Alunos(as) ingressantes em 2019/1 e 2019/2
poderão participar do projeto de extensão.
Produto final: artigo para publicação.
Os(as) Alunos(as) ingressantes em 2019/1 e 2019/2
poderão participar do projeto de extensão.

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

MODALIDADE

DIA(S) E HORÁRIO(S) DOS
ENCONTROS

Renato Braga Bicalho

Digital

Quarta-feira, de 19h10 às
20h50

Renato Braga Bicalho

Digital

Quarta-feira, de 19h10 às
20h50

Renato Braga Bicalho

Digital

Quarta-feira, de 21h às
22h40

Renato Braga Bicalho

Digital

Quarta-feira, de 21h às
22h40
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Produto final: artigo para publicação.
Consumo consciente de bens e função
social da propriedade.

Os(as) Alunos(as) ingressantes em 2018/1 e 2018/2
poderão participar do projeto de extensão.

Seguridade social e sua importância nas
garantias sociais do País.

Produto final: Desenvolver uma cartilha e levar o
conhecimento, via apresentação, para associações de
bairros ou de representação de classe.
Os(as) Alunos(as) ingressantes em 2018/1 e 2018/2
poderão participar do projeto de extensão.

Assistência Técnica para habitações de
Interesse Social

Levantamento de Patrimônio Cultural
Edificado no Vetor Norte

Revitalização do Parque do Planalto

Universidade dentro da escola: juntos por
um ensino de qualidade.

Produto final: Desenvolver uma cartilha e levar o
conhecimento, via apresentação, para associações de
bairros ou de representação de classe.
O projeto de Assistência Técnica para habitações de
Interesse Social tem por objetivo a análise de um
conjunto de edificações, situadas em uma comunidade
ribeirinha, acometidas pelas enchentes de janeiro de
2020, e propor alternativas possíveis. A dedicação
necessária é de 2h/a semanais.
O projeto de Levantamento de Patrimônio Cultural
Edificado tem por objetivo criar um atlas digital das
edificações tombadas das cidades que compõem o
Vetor Norte.
Revitalização do Parque do Planalto. Esse projeto tem
como objetivo oferecer um amplo estudo das
condições atuais do parque e idealizar melhorias junto
a comunidade, após a realização desta pesquisa
teremos uma proposta que irá propiciar aos visitantes
do parque, fácil acesso, mobiliário para práticas
esportivas, eventos voltados a saúde para todas as
idades e o bem estar para toda comunidade.
Utilizando as dependências do campus,
preferencialmente os laboratórios, gravar vídeos dos

Renato Braga Bicalho

Digital

Sexta-feira, de 21h às 22h40

Renato Braga Bicalho

Digital

Sexta-feira, de 21h às 22h40

Tatiana da Silva Gomes

Digital

Quarta-feira, de 18h55 às
20h35

Tatiana da Silva Gomes

Digital

Sexta-feira, de 18h55 às
20h35

Ricardo Antônio da
Silva Rodrigues

Digital

Quarta-feira, de 20h00 às
22h00

Ricardo Antônio da
Silva Rodrigues

Híbrida

Quarta-feira, de 18h00 às
20h00
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Biologia do Viver: saúde e educação em
todas as fases da Vida

UNA Linha Verde Pet Friendly

UNA Pró Educação

mais variados assuntos e em parceria com as escolas
disponibiliza-los para utilização dos professores.
O Programa Educacional “Biologia do Viver: saúde e
educação em todas as fases da Vida” visa a melhoria
da qualidade de Vida da população que reside ao
entorno do campus Cristiano Machado quanto aos
aspectos de saúde e de educação. O Programa divide
as fases da Vida em três fases principais: criança,
adulto (adolescente e mulher) e idoso, considerandose também, a centralidade da mulher na sociedade. O
campus Cristiano Machado possui um portfólio único
de cursos de Educação, abrangendo a Pedagogia e
Licenciaturas em Matemática, História e Letras. Conta
também com uma clínica integrada de Saúde em plena
expansão (cursos de Enfermagem, Fisioterapia,
Nutrição, Biomedicina e Estética). A integração entre
as áreas de saúde e educação propicia ações mais
efetivas para ao atendimento à população no que
tange aos cuidados preventivos à Saúde. Por outro
lado, a saúde complementa a gestão escolar e vínculo
escola-família.
A Una Linha Verde abraça a causa animal e promove
feiras e ações articuladas com ONGS para apoio e
proteção de animais de rua. O projeto contempla o
posicionamento da marca na cidade de Belo
Horizonte, o apoio as ONGS e o envolvimento dos
discentes dos cursos da saúde, direito e agrárias.
Una Pró - Educação é um programa institucional da
unidade Una Linha Verde que tem como objetivo o
desenvolvimento de ferramentas e tecnologias para o
ensino-aprendizagem para crianças, pessoas
portadoras de necessidades especiais e idosos com
intervenção da psicologia social. Essas ações são
realizadas semanalmente na unidade, envolvendo

Ana Rosa Vidigal

Híbrida

Quarta-feira, Sexta-feira,
Sábado, de 19h às 22h e de
9h ás 12h

Nayara Mussi Monteze

Presencial

Segunda-feira, de 15h às 17h
e quarta de 15h às 17h

Nayara Mussi Monteze

Presencial

Segunda-feira, de 15h às 17h
e quarta-feira, de 19h às 21h
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Viva Verde UNA - Saúde, Ciência e
Educação com SESC do Vetor Norte de
Belo Horizonte

mais de 12 escolas públicas do Vetor Norte. Os alunos
envolvidos são dos cursos de psicologia e pedagogia,
tendo uma amplitude de mais de 250 alunos
participantes nestas atividades. O programa envolve a
Secretária Municipal de Educação e permite o
desenvolvimento de mais de 2000 crianças ligadas a
educação pública.
A Una Linha Verde realiza em parceria com o SESC do
Vetor Norte (Venda Nova) ações em prol da saúde e
bem estar para todas as fases da vida: criança,
gestante, lactante, adulto, idoso, pessoas portadoras
de necessidades especiais. Essas ações ocorrem
semanalmente e envolve empresas privadas do vetor
Norte como shoppings, academias, unidades básicas.
O objetivo é a realização de Intervenção social e
atividades de educação continuada para as
comunidades desta região. Durante a pandemia, as
ações presenciais foram substituídas por cursos
digitais e atendimentos via telefone e plataformas
digitais. O programa institucional tem o envolvimento
dos cursos de nutrição, psicologia, fisioterapia,
educação física e biomedicina, tendo impacto direto
em 420 alunos destes cursos.

Nayara Mussi Monteze

Híbrida

Segunda-feira, de 15h às
17h; quarta-feira de 19h às
21h e sexta-feira de 15h às
17h
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