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

Cellfie da Semana

O projeto de extensão Cellfie da Semana é uma
metodologia de aprendizado ativo que utiliza
ferramentas de mídias sociais, amplamente difundida
pelos alunos, para interação, aprendizagem e discussão
de temas relacionados aos discutidos em sala de aula.
Através de fotos publicadas no Instagram, de diferentes
elementos observados ao microscópio, como ovos e
cistos de parasitos, tipos específicos de bactérias
coradas ou provas bioquímicas das mesmas,
observações de células em esfregaço sanguíneo e
elementos figurados do sedimento de urina, são
possível estabelecer diálogos acadêmicos com os
alunos, fora de sala de aula, de temas discutidos ou que
entrarão em discussão, dentro da matriz acadêmica do
estudante. Como ferramenta acadêmica multifacetada,
o projeto Cellfie da Semana pode auxiliar no reforço de
algum tema mais denso, propiciar discussão de casos

Fábio Henrique Braga

Híbrida

Quarta-feira, 17h às 19h
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Conectando Histórias
e Fica Legal

clínicos, aprimorar a capacidade de identificação de
estrutura inerente à prática profissional do aluno,
dentre outras maneiras de utilização. Desta forma,
podemos estabelecer, com o projeto, diálogos com
vários níveis de habilidades cognitivas, auxiliando o
aprimoramento profissional e acadêmico do aluno. Será
um grande diferencial para os alunos no processo de
aprendizagem
O projeto de apoio psicológico a pessoas acima de 60
anos da comunidade acadêmica UNA (amigos e
familiares de alunos). O objetivo é proporcionar um
espaço de escuta e acolhimento aos idosos neste
momento de pandemia. O projeto será realizado de
forma semanal por meio de duas formas de
intervenção: a. Grupo de WhatsApp aberto em um dia
da semana para interação; b. Reunião Zoom para
debate de temáticas em relação ao envelhecimento,
história de vida e promoção da saúde emocional. Os
alunos de psicologia estão questionando muito a
necessidade e a inclusão no mercado de trabalho e
possíveis ações da área na cidade. Além disso, estamos
com um convênio solicitado pela Assistente social do
Fórum e fazem questão que seja conveniada a
Faculdade UNA de Sete Lagoas. Apoio Psicológico a
crianças e adolescentes de escolas públicas de Sete
Lagoas e região neste momento de pandemia e
isolamento social, também pode ser outro eixo. O
objetivo é atuar na promoção e prevenção de
problemas e transtornos emocionais, como a
ansiedade, depressão, comportamentos desafiadores e
automatização no público infanto-juvenil. O projeto
será realizado de forma semanal, com encontros de
bate-papo e oportunidades de e expressão, por meio de
atividades artísticas, músicas, poesias e contos

Tatiana De Deus Correa
Linhares

Híbrida

Terça-feira, 17h às 19h
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EMAU UNA Sete
Lagoas - Escritório
Modelo de
Arquitetura e
Urbanismo

Entendendo Fácil

terapêuticos. A necessidade de ampliar nossa ação no
mercado e aumentar nossa captação, mostrando
diferenciais do curso.
O programa visa contribuir na formação de alunos e
comunidade através da atuação dos estudantes do
curso de Arquitetura e Urbanismo na promoção ao
acesso às condições mínimas de vivência e
experimentação de suas moradias, praças, parques,
dentre outros espaços, onde a atuação desses
profissionais pode produzir conteúdo projetual e
processual, que os permita reconhecer suas
necessidades e direitos acerca destes espaços. O EMAU
Una Sete Lagoas é um programa com o objetivo maior
de complementar a formação de Arquitetos e
Urbanistas, através do exercício de ações práticas junto
a comunidades, oferecendo às parcelas mais carentes
da sociedade, o conhecimento e a tecnologia gerados e
acumulados na Universidade.
O objetivo do Entendendo Fácil é levar a comunidade
de maneira simples e sem Fake News orientações,
informações e aprendizados importantes que
normalmente essas pessoas não teriam acesso de
maneira apropriada e eficiente. Além da comunidade,
os nossos alunos serão extremamente beneficiados. O
projeto
Entendendo
Fácil
será
produzido
exclusivamente pelos alunos com orientação do
Professor.
Semanalmente (ou até mais), os alunos terão que
produzir uma publicação no Instagram do Projeto, com
informações de saúde ou notícias pertinentes a área
que possa esclarecer conteúdos para as pessoas leigas.
Assim os alunos terão acesso a uma chuva de
conhecimentos. O que traz mais visibilidade ao curso e
aumenta o conhecimento sobre as ações do curso.

Flavio Vieira Barbosa

Digital

Terça-feira
Turma 1 (18:00 às 19:00) ;
Quarta-feira
Turma 2 (18:00 às 19:00) ;
Turma 3 (19:10 às 20:10);

Taynná El Cury Silva

Híbrida

Terça, 17h às 19h.
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Jogos, Brinquedos e
Brincadeiras no
processo de
Alfabetização

Mãos à obra:
Construindo
Conhecimento

Programa Social
Saúde começa pela
boca

Esse projeto se justifica devido a sua relevância e
alcance de conhecimento para os discentes do curso de
Pedagogia e Psicologia da Faculdade UNA de Sete
Lagoas. Esse projeto se iniciou no primeiro semestre de
2020 e teve um desfecho satisfatório perante todo o
cenário de pandemia que estamos vivenciando
atualmente. O mesmo tem como objetivo auxiliar as
crianças por meio de jogos e brinquedos e brincadeiras
no processo de alfabetização; construir jogos
pedagógicos que auxilie o processo de ensino/
aprendizagem
e criar
brincadeiras para o
desenvolvimento psicomotor, psicológico e humano das
crianças em fase de alfabetização.
O projeto visa capacitar à comunidade local a partir do
acesso à informação teórica e prática ministrada por
alunos/professor do curso de Engenharia. O projeto
leva para a comunidade de Sete Lagoas e região ações
de inclusão digital, resolução de problemas baseado nas
metodologias Problem Based Learning e Hands on,
entre outras. O Programa propiciará aos alunos a
prática da responsabilidade social, e a comunidade local
o vislumbre de novas perspectivas.
Diante do afastamento social as mídias digitais se
tornaram mais presentes no cotidiano de toda a
população, que usa não só como fonte de lazer mais
também em busca de informação. Tendo em vista o
grande volume de informação disponibilizado
diariamente nas redes sociais, muitas oferecem
conteúdos fake e que estão em desacordo com a
literatura vigente. Faz parte da formação holística do
aluno a leitura crítica de tais conteúdos, mas também é
de grande valia que os mesmos possam produzir
conteúdos durante a sua jornada acadêmica que
valorizem o conhecimento construído através de

Fabrícia Cândida Aparecida De
Paula Raggi

Híbrida

Quarta-feira, 18h às 19h

Samuel Leonardo Sales

Digital

Quarta-feira
Turma 1 (18:00 às 19:00) ;
Turma 2 (19:10 às 20:10);
Turma 3 (20:30 às 21:30)

Carla Da Silva Dias Valente E
Silva

Híbrida

Terça-feira, 18h às 19h
Quinta-feira, 18h às 19h
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embasamento científico que valorizem o aluno assim
como instituição de ensino superior a qual ele pertence.
Sendo assim o projeto tem como finalidade a
publicação em redes sociais de conteúdos embasados
em conhecimento científico atualizado a partir da
leitura semanal de artigos. Além de embasar as
publicações a leitura também ampliará a visão do aluno
para toda questão envolvida em um artigo acadêmico
fazendo com que o hábito de leitura científica
atualizada se torne indissociável a sua carreira. Os
alunos do curso de odontologia necessitam de dentes
humanos para desenvolver atividades de pesquisa ou
didáticas durante toda a sua formação. Sendo assim a
criação e a manutenção de um banco de dentes é de
fundamental importância. O banco de dentes humanos
é desenvolvido sem fins lucrativos, e tem como
finalidade fornecer o órgão dentário de forma segura, já
que o dente pode ser considerado fonte potencial de
transmissão de microrganismos - como bactérias - se as
normas de biossegurança não forem seguidas em
relação à esterilização e manuseio. Nesse sentido, o uso
incorreto de dentes humanos extraídos é antiético e,
até, ilegal, podendo causar, inclusive, doenças
infecciosas. De acordo com a Lei n. 10.211, de 23 de
março de 2001, que cuida da doação de órgãos, o
dente, como qualquer órgão do corpo humano,
somente poderá ser doado com o consentimento
pessoal expresso do paciente ou de seu responsável. E
ainda, em respeito à resolução no. 466 do Conselho
Nacional de Saúde (CNS), de 12 de dezembro de 2012,
que “incorpora, sob a ótica do indivíduo e das
coletividades, os quatro referenciais básicos da bioética:
autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça,
entre outros, e visa assegurar os direitos e deveres que
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Una in Home Exercícios para o
tratamento da dor
lombar crônica

UNA in Home - Fale, e
eu te escuto

Una in Home Orientações
ergonômicas em
tempos de
isolamento e
distanciamento social

dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da
pesquisa e ao Estado”.
O projeto irá abordar indivíduos com dor lombar
crônica, que pode ser considerada como uma das
principais causas de incapacidade na população geral.
Estima se que aproximadamente 60 a 80% da
população adulta terá um episódio de dor lombar em
algum momento da vida. Desta forma, os alunos terão a
oportunidade de aplicar os seus conhecimentos
adquiridos em sala de aula na prática clínica com um
programa de exercícios para redução da dor, melhora
funcional e retorno às atividades diárias dos indivíduos
com dor crônica.
Esse projeto será destinado aos alunos que pretendem
se conhecer e desenvolver: a escuta na saúde, o enlace
entre a psicologia e a prevenção de sintomas, a escuta
como produção de bem-estar. Valores, virtudes, ética,
moral, moralidade, sexualidade, doenças e outras
temáticas dialogam com a psique do homem na
atualidade. "Fale, eu te escuto" é um projeto que
responde à necessidade humana de falar para se
expressar, e ao desenvolvimento de uma escuta para
evidenciar as demandas de bem-estar. A escuta
apurada pode contribuir para a solução de muitos
conflitos.
Com a fase de isolamento e distanciamento social,
muitas pessoas estão passando maior parte do tempo
em domicílio realizando diversas atividades como
trabalho Home Office e cuidados com a limpeza do
ambiente domiciliar. Essas atividades podem solicitar a
adoção de posturas que exigem o uso repetitivo de
movimentos e exposição a condições ambientais
variáveis. Essas situações contribuem para a sobrecarga
do sistema muscular e tornam-se fatores de risco que

Claudio Marcos Bedran De
Magalhães

Híbrida

Terça-feira, 18h às 19h

Fabrícia Cândida Aparecida De
Paula Raggi

Híbrida

Terça-feira, 18h às 19h

Claudio Marcos Bedran De
Magalhães

Híbrida

Quarta-feira, 18h às 19h
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UNA in Home Prevenção de agravos
à saúde do idoso

UNA in Home Qualidade de vida e
bem estar

Fatores associados à
ocorrência de
parasitoses
intestinais em uma
população de
crianças e

podem favorecer o desenvolvimento de distúrbios
osteomusculares.
Nesse contexto, esse projeto tem como objetivo
principal a aplicabilidade do conhecimento dos alunos
para reduzir ou minimizar riscos físicos e cognitivos.
Este projeto irá abordar assuntos relacionados à
prevenção de agravos a saúde do idoso. O mesmo é de
extrema importância, pois os idosos necessitam de
cuidados essenciais para manutenção e qualidade de
vida, por isso o trabalho interdisciplinar do biomédico,
fisioterapeuta, nutricionista, dentista e psicólogo fazem
toda a diferença para um equilíbrio biopsicossocial. Será
desenvolvido neste projeto estratégias de orientações
ligadas à educação, saúde e bem estar do idoso.
Trabalhar com a qualidade de vida é de suma
importância, pois aborda diversos fatores referentes ao
modelo biopsicossocial. Precisamos orientar pessoas de
todas as idades a melhorar a alimentação. Uma forma
barata e prática é o aproveitamento total de alimentos.
Outro eixo seria demonstrar como a alimentação
saudável é possível de ser realizada, com custos
acessíveis por meio de lives e encontros virtuais com a
comunidade. Somado a isso, os cuidados com arcada
dentária, bem como exercícios fiscos, controle da
pressão arterial e de índices glicêmicos, assim como a
saúde mental. Enfim este é um projeto que traz apoio a
comunidade por meio dos cursos de saúde, psicologia e
pedagogia.
O projeto aborda diversos temas relacionados a
parasitoses intestinais, buscando um aprimoramento no
saber dos alunos e desenvolvendo competências extracurriculares. Visa promover ações de educação em
saúde de forma massificada através de mídias sociais,
criadas pelos alunos, na forma de cartilhas, imagens,

Claudio Marcos Bedran De
Magalhães/Fabrícia Cândida
Aparecida De Paula Raggi

Híbrida

Sexta-feira, 18h às 19h

Fabrícia Cândida Aparecida De
Paula Raggi/ Cláudio Marcos
Bedran De Magalhães

Híbrida

Quarta-feira, 19h10 às 20h30
Quinta-feira, 18h às 19h

Flávia Mesquita Costa

Híbrida

Quinta feira ( 18:00 às 19:00)
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adolescentes no
município de Sete
Lagoas, Minas Gerais.

O Direito Digital e os
desafios do Século
XXI

Consultoria Jr em
Gestão & Negócios

jogos interativos, vídeos educativos para explicar as
enteroparasitoses que são endêmicas do nosso país,
bem como reforçar as ações de conscientização,
prevenção, higiene pessoal e as formas de
contaminação por elas. A divulgação do produto e um
compartilhamento de ideias geram uma cooperação em
equipe o que ressalta o desenvolvimento das
competências de liderança, trabalho em grupo e
criatividade.
O projeto tem como proposta promover junto à
comunidade iniciativas que levem informações acerca
dos direitos dos cidadãos em face das novas relações
sociais surgidas no ambiente digital. Para tanto, os
alunos deverão pesquisar acerca de quatro eixos
teóricos distintos: "Fake News e Liberdade de
Expressão; Lei Geral de Proteção de Dados; Crimes
Digitais, e, Responsabilidade Civil no Ambiente Digital.
Após a identificação de problemas ligados à temática
proposta é esperado que os alunos desenvolvam um
produto final voltado para a comunidade, a fim de
promover uma mudança na realidade social dos
cidadãos a partir do conhecimento sobre seus direitos
frente aos desafios trazidos por uma vida cada vez mais
conectada.
Através de um Escritório escola este projeto visa
oferecer uma oportunidade de proporcionar ao
estudante uma experiência profissional prática mesmo
antes de concluir sua formação. Contribui, ainda, na sua
formação pessoal e profissional além de valorizar o
curso.

Julian Afonso de Faria

Híbrida

Quarta-feira, 19h às 21:50h

Wagner Cardoso Silva

Híbrida

Quarta-feira, 19h10 às 20h30
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Essa iniciativa se caracteriza, ainda, por ser uma
intervenção de Desenvolvimento Local, na busca de
desenvolver o potencial social e econômico da região na
qual está inserida o Campus UNA Sete Lagoas.
Nessa região existe uma oferta dinâmica de atividades,
incluindo setores econômicos como indústria, comércio
e serviços. Por essa razão, é provável que muitas
empresas precisem de uma consultoria sem custos para
que possa se reerguer e se preparar para o momento
pós pandemia.
Núcleo de
Contábeis

prática

A ideia do Núcleo resume-se a criar um núcleo
universitário de prática contábil semelhantes aos de
prática jurídica, com o objetivo de promover o estudo e
a consciência fiscal entre universitários e orientar
contribuintes de baixa renda.

Wagner Cardoso Silva

Híbrida

Quarta-feira, 19h10 às 20h30

INHOTIM
Promovendo
Mudanças Através de
uma Conscientização
Sócio-Ambiental

O projeto tem como proposta desenvolver ações
sociais, culturais e científicas que conduzam a
comunidade ao desenvolvimento da consciência
ambiental, fortalecendo e ampliando as ações da
instituição relacionadas à questão ambiental, gerando a
necessidade de oportunizar à comunidade o acesso a
saberes que a instrumentalizem a uma vivência
harmônica e sustentável, capaz de transformar
positivamente o meio onde está inserida. Acredita-se
que o debate sobre questões socioambientais poderá
contribuir para o reconhecimento dos problemas a
serem minimizados e/ou solucionados através de ações
individuais e coletivas.

Marilia Oliveira Leite Couto

Digital

Quarta-feira, às 18 as 19h
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