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/ULwnSppy1JaDHVfX9
PROJETO

DESCRITIVO

PROFESSOR RESPONSÁVEL

MODALIDADE

DIA(S) E HORÁRIO(S) DOS
ENCONTROS

ATENDIMENTO
PSICOPEDAGÓGICO
PARA CRIANÇAS DA
COMUNIDADE DO
ENTORNO UNIBH

Esta proposta foi concebida como uma continuidade do
projeto piloto desenvolvido no UniBH em 2019-2 e se
fundamenta, desta feita, no diálogo interdisciplinar mais
evidente entre Pedagogia e Psicologia, de atendimento
de caráter psicopedagógico, por alunos de graduação dos
dois cursos em questão, sob orientação de professora
com formação (pós-graduação) e prática na área de
Psicopedagogia e Pedagogia, e do professor parceiro do
curso de Psicologia, para a comunidade do entorno do
UniBH, especificamente crianças em escolaridade de 1º a
6º ano de Ensino Fundamental (6-10 anos).

Ana Rosa Vidigal Dolabella

Híbrida

A confirmar.

Objetivos:
1. promover uma aprendizagem dialógica, na perspectiva
de Paulo Freire, em que duas áreas do conhecimento
possam criar, em sua interface, oportunidade de ação
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social e desenvolvimento de crianças e suas famílias por
meio de atendimento psicopedagógico.
2. fomentar a formação interdisciplinar de ação,
produção e divulgação acadêmica-científica entre
graduandos de Pedagogia e Psicologia do UniBH em
atividades extensionistas com foco na comunidade do
entorno.
3. criar um piloto de um centro de atendimento
psicopedagógico em que outras áreas do conhecimento
do UniBH possam também participar de forma
multidisciplinar e que os alunos em formação nesses
cursos de origem tenham mais oportunidades de prática
como extensionistas: nutrição; comunicação/
publicidade; medicina; direito, entre outros.
BANCO DE DENTES
HUMANOS

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. Assim, a função do Banco de Dentes
Humanos é a conscientização tanto da comunidade leiga
como da científica a respeito da importância cultural,
bioética, social, legal e moral de sua existência como um
Banco de Órgãos.
O projeto de BDH se propõe a atuar nas comunidades
trazendo à tona a valorização do dente como órgão
humano, sua importância e ainda visa fornecer, por meio
ético, biosseguro e legal aos acadêmicos, educadores,
colaboradores e demais profissionais e pesquisadores da
Odontologia, dentes humanos extraídos que poderão ser
usados em pesquisa e estudo. A jornada de atividade
presencial, a ser cumprida pelo estudante, deverá

Túlio César Modesto Silva

Híbrida

Segunda-feira, de 17h30 às
18h30
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compatibilizar-se com o seu horário acadêmico e com o
horário do funcionamento do Banco de Dentes UNIBH.
Os encontros virtuais serão realizados as segundas-feiras
com a duração de 1 hora.

BUSCA ATIVA NA
POLÍTICA
INTERNACIONAL
CONTEMPORÂNEA

Descrição: um espaço de acompanhamento de
elementos acadêmicos e empíricos (decisões
políticas/policies) nas dinâmicas de política internacional
contemporânea. Para além das pesquisas, os alunos
desenvolverão de textos curtos com os resultados das
análises.

Marina Scotelaro de Castro

Digital

Terça-feira, de 17h às 19h

Objetivo: impulsionar a habilidade dos alunos em
desenvolver a prática da Busca Ativa (pesquisa
autônoma) de acordo com a oferta de UC's do semestre,
criando assim um espaço de reforço e fixação, por um
lado, dos tópicos geradores, e por outro, na ampliação
das fronteiras do saber ao redor do temas trabalhados.
As UC's ofertadas para o curso de RI de 2.2020 são:
Segurança Internacional, Política Externa Brasileira
(específicas do curso), Ciência Econômica e Contexto
Brasileiro e Cenários e Desenvolvimento
socioeconômico. Para além dos temas centrais
relacionados as UCs, serão discutidos temas ampliados,
voltados para dinâmicas de desigualdade internacional e
seguranças humana, recortados por regiões.
Produtos: Criação de um periódico de graduação para
publicação de textos colaborativos, no formato de
boletim, voltados para a comunidade acadêmica da área
de Humanidades, tanto com temas domésticos (que
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CARTILHA VIRTUAL
SOBRE INVENTÁRIO

CLÍNICA DE DIREITO
PENAL

CORRE UNIBH

CURTA ECONOMIA

DESCARTE
CONSCIENTE DE
MEDICAMENTOS

sofrem influência internacional) quanto com temas
globais.
O Projeto tem o intuito de esclarecer a população,
através de uma cartilha virtual, com informações sobre o
processo de inventário e partilha e, dessa forma, trazer
um conteúdo prático e acessível a toda comunidade.
A partir da escolha de temas atuais e de interesse do
Direito Penal, os alunos deverão elaborar pesquisa e
seleção de informações úteis para apresentação de
cartilhas, posts para redes sociais ou outro material de
escolha como forma de prestação geral de informação
ou esclarecimentos do tema à comunidade.
Prescrição de planilhas de treinos de corrida de rua,
exercícios preventivos para e orientação alimentar, para
comunidade interna e externa.
O projeto consiste em criar e gerenciar uma plataforma
que será utilizada para popularizar os conceitos da área
econômica, oferecendo informação de qualidade e
acessível a qualquer um.
O projeto visa orientar a comunidade do entorno do
Unibh e colaboradores da instituição quanto ao descarte
correto de medicamentos e levantar dados qualiquantitativos quanto aos medicamentos vencidos,
deteriorados ou inutilizados que são descartados pelos
consumidores. Em uma segunda etapa do projeto, serão
distribuídos coletores em pontos específicos do campus
Buritis – Unibh, inclusive na Clínica Escola, para que
sejam descartados medicamentos vencidos, deteriorados
ou inutilizados pelos consumidores. Os resíduos de
medicamentos serão recolhidos semanalmente pelos
alunos extensionistas, a fim de classificá-los quanto ao
tipo e quantidade, além de estabelecer o custo
envolvido.

Thais Câmara Maia Fernandes
Coelho

Digital

Terça-feira, de 7h40 às 9h30 e
Sexta-feira de 20h55 às 22h45

Cristina Capanema Pereira de
Almeida

Digital

Quarta-feira, de 20h55 às 22h35
Quinta-feira, de 9h35 às 11h14

Gisele Freire da Silva

Presencial

Sexta-feira, de 15h às 17h

Solange Gomes Leonel

Digital

Quarta-feira, de 20h às 21h

DANIELLE NOGUEIRA DE ASSIS

Híbrida

Quinta-feira, de 14h às 15h
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DIGA NÃO À
AUTOMEDICAÇÃO RISCOS E
CONSCIENTIZAÇÃO

DIVERSIFICAÇÃO
CURRICULAR
INTEGRADA

ESTETOSFERA

O projeto visa a conscientização de consumidores sobre
os riscos à saúde decorrentes da automedicação e sobre
a importância do uso racional de medicamentos, com
intuito de minimizar efeitos adversos ou intoxicações.
Para o desenvolvimento do projeto, as ações de
sensibilização serão realizadas por meio diversas mídias
direcionadas para a comunidade do entorno do Unibh e
colaboradores da instituição.
Descrição: Espaço de promoção cursos, palestras e ações
práticas que complementem as áreas formativas-chave
(e transdisciplinares) que alcancem diversos cursos da
área de Gestão.
Atividades:
(a) Palestras e cursos de formação e complementação de
Currículo (voltados também para áreas de atuação
mercadológica).
(b) Laboratórios de práticas de resolução de problemas
nos espaços colaborativos do campus, proporcionando
aos alunos atividades de ação/cooperação transversais.
Trata-se de um projeto que está em seu oitavo ano de
execução com parcerias firmadas e uma grande
demanda por parte dos alunos. Para o curso de Música a
aproximação com a área da saúde abre um leque gigante
de possibilidades de atuação profissional, além de
possibilitar uma ampliação da percepção da música tanto
em aspectos artísticos quanto profissionais. Para o curso
de Medicina, no qual este projeto já existe desde 2012, a
aproximação entre a arte e a Medicina tem se mostrado
uma poderosa ferramenta de humanização. Os alunos
dos primeiros períodos têm a oportunidade de estar em
contato direto com pacientes, tendo acesso a seus
prontuários e desenvolvendo estratégias de intervenções
por meo de terapias complementares, como

DANIELLE NOGUEIRA DE ASSIS

Digital

Quinta-feira, de 15h às 16h

Marina Scotelaro de Castro

Híbrida

Quarta-feira, Quinta-feira, de
16h às 18h

Francesco Napoli

Digital

Quinta-feira, de 14h às 17h

5

FORMAÇÃO
CONTINUADA DE
GESTORES E
COORDENADORES DE
CRECHES
GATO MIA – GRUPO
DE
ACOMPANHAMENTO
E TRATAMENTO
ONCOLÓGICO
MULTIDISCIPLINAR NA
INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA

musicoterapia, arteterapia etc além de fazerem a
capacitação oferecida para os funcionários do HVS,
adentrando o universo profissional das ciências da saúde
pela porta da humanização e da solidariedade.
O projeto visa capacitar gestores e coordenadores de
creches, assegurando a formação continuada no que diz
respeito ao planejamento, gestão democrática e
liderança , bem como a fundamentação teórica e prática
da BNCC para a educação infantil.
Esse projeto de extensão propõe a realização de
atividades multidisciplinares para crianças,
acompanhantes, funcionários e para a gestão da Casa de
Acolhida Padre Eustáquio (CAPE). A CAPE é uma
instituição sem fins lucrativos que visa acolher crianças
com câncer que não residem em Belo Horizonte. O
acolhimento atende às demandas dos hospitais: Santa
Casa, Hospital das Clínicas, Hemominas e Hospital da
Baleia. Mantida por doações, a CAPE recebeu o título de
utilidade pública municipal e estadual (projeto de lei
3932015 de 15 de julho de 2015) e tem capacidade para
atender simultaneamente 120 acolhidos, 60 crianças e
adolescentes com seus acompanhantes.
A parceria entre UNIBH e CAPE no Projeto Gato Mia
atende aos interesses das duas instituições. O UNIBH
busca formar profissionais inseridos nas necessidades
coletivas e com visão crítica e cidadã, atendendo às
Diretrizes Curriculares Nacionais. Apesar do crescimento
significativo na incidência de câncer nas últimas décadas
(INCA, 2014), as diretrizes curriculares dos cursos da
saúde não exigem a formação em oncologia, disciplina
que não é contemplada nas matrizes curriculares dos
cursos envolvidos. A realização do projeto preencherá
essa lacuna e oferecerá um diferencial na formação dos
alunos do UNIBH.

Eliane Maria Freitas Monken

Digital

Sábado, de 10h às 11h30

Juliana Magalhães

Digital

A confirmar.
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Objetivos gerais:
1.Propiciar aos alunos a aplicação das teorias e técnicas
estudadas;
2. Vivenciar, discutir e atuar em equipe multidisciplinar,
multiprofissional e na relação com hospitais e serviços de
saúde;
3. Desenvolver consciência ética, crítica e empática na
atuação profissional com diversas faixas etárias e no
ambiente real de trabalho;
4. Oferecer atendimento de Fisioterapia, Psicologia e
Nutrição para crianças, acompanhantes e colaboradores
da CAPE
5. Avaliar a capacidade funcional de todas as crianças da
CAPE e intervir para promover independência e
autonomia;
6. Favorecer o desenvolvimento neuropsicomotor das
crianças e o estilo de vida saudável de acompanhantes e
colaboradores através da prática de atividades físicas
7. Desenvolver material de divulgação e de apoio às
atividades de CAPE;
8. Refletir sobre os determinantes do Estado Nutricional
(EN); interpretar e interrelacionar os métodos para
obtenção do diagnóstico nutricional; conscientizar sobre
o papel dos hábitos comportamentais, alimentares e
físicos na evolução do processo de adoecimento;
9. Organizar eventos científicos interinstitucionais e
intercursos para a formação complementar na área de
oncologia
10. Desenvolver e executar projeto de levantamento de
dados, registrando características, trabalhos e resultados
e gerando pesquisa clínica e científica;
11. Discutir com alunos dos cursos de graduação
envolvidos a experiência do Projeto Gato Mia,
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expandindo a vivência para alunos não participantes do
projeto.

GERAIS - PRODUTORA
AUDIOVISUAL E
GRAVADORA DO
UNIBH

Objetivos de aprendizagem:
1. Vivenciar e aplicar a avaliação específica de cada área
em crianças e adolescentes
2. Vivenciar a atuação em equipe interdisciplinar e
discutir as potencialidades e limitações, bem como as
questões éticas envolvidas
3. Desenvolver a consciência ética e empática no
atendimento de crianças e adolescentes
4. Aplicar e discutir as teorias e técnicas no atendimento
em pediatria e hebiatria das diversas especialidades
envolvidas
5. Estudar os conteúdos específicos sobre as condições
de saúde, sintomas, tratamento e recursos terapêuticos
em oncopediatria e saúde do trabalhador
6. Treinar a comunicação com crianças, famílias e equipe
de saúde
7. Desenvolver material de educação em saúde para
diferentes idades e condições de saúde
8. Organizar eventos científicos multidisciplinares na área
de oncopediatria
9. Aprender as etapas de elaboração, aplicação,
interpretação a apresentação de dados de pesquisa
Produtora de conteúdo artístico liderada pelos alunos da
Comunicação & Artes do UniBH. A ideia para este
semestre - 2020/2 - é planejar o lançamento da UniBH
Big Band, e da gravadora, com a produção de 1 single e 1
videoclipe. Alunos da Publicidade e Propaganda
trabalhariam o Marketing e a produção do videoclipe;
Jornalismo e Fotografia a assessoria e a produção de
material de divulgação, além da produção do videoclipe;
Música a direção artística e a produção do single. Em

Rodrigo Márcio Cardoso Borges

Digital

Segunda-feira, de 14h às 17h
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GESTÃO SOLIDÁRIA:
AÇÕES DE
CAPACITAÇÃO PARA
SUPERAR A CRISE DA
COVID-19
GRUPO DE RESGATE
ANIMAL UNIBH

INCLUSÃO DIGITAL:
CAPACITAÇÃO DE
ALUNOS DO ENSINO
MÉDIO DE ESCOLAS
PÚBLICAS.

INTERVENÇÕES
PSICOEDUCATIVAS
JUNTO ÀS FAMÍLIAS
NO CONTEXTO DA
PANDEMIA: NOVAS
DEMANDAS
SOCIOEMOCIONAIS,
COMPORTAMENTAIS
E AFETIVAS

2021 a gravadora / produtora audiovisual atenderia
também ao público externo.
O projeto tem como objetivo realizar um diagnóstico de
setores econômicos fortemente afetados pela crise
sanitária da Covid-19 e construir uma agenda de
formações para capacitar empresários e trabalhadores
desses setores, a fim de auxíliá-los na superação desse
momento de crise.
O trabalho tem a finalidade da criação de uma equipe de
resgate e atendimento de animais em situação de
desastre, bem como o manejo pós desastre desses
animais
O projeto tem a finalidade de capacitar os alunos do
ensino médio, de uma escola pública, para o ensino
remoto. Os alunos de graduação deverão capacitar os
jovens para o uso das tecnologias a fim de que eles se
tornem protagonistas do seu próprio aprendizado.
Espera-se que os alunos aprendam a criar agendas,
projetos de estudos, criar mapas mentais, fazer uso de
ferramentas como powerpoint, kahoot, mentiminter,
quiz, dentre outros.
Este projeto visa o desenvolvimento de orientações e
intervenções de cunho psicoeducativo junto às famílias
que estejam apresentando dificuldades relacionais e
psicológicas na adaptação às novas demandas pessoais e
profissionais apresentadas pelo contexto da pandemia
do coronavírus. Tais orientações e intervenções
objetivam o acolhimento dessas famílias e a construção
e/ou modificação de estratégias comportamentais e
socioemocionais que possibilitem o fortalecimento dos
vínculos familiares face às novas exigências do momento
atual. Pretende-se oferecer tais orientações e
intervenções por meio de plataformas digitais, durante o

Solange Gomes Leonel

Digital

Quarta-feira, de 19h às 20h

Aldair Junio Woyames Pinto

Híbrida

Quarta-feira, de 12h50 às14h20

Eliane Maria Freitas Monken

Digital

Quarta-feira, Sexta-feira, de
17h45 às 18h45

Manuela Gomes Lopes Cotta

Digital

Quinta-feira, de 14h às 15h30
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LABORATÓRIO DE
ARBITRAGEM

LIGA DE INVENTORES
DA UNIBH

LOJA CONCEITO |
DESIGN UNIBH

MAPA SONORO

MINI BIBLIOTECA
ONLINE DE OBRAS DA
ENGENHARIA E TI

segundo semestre de 2020, possibilitadas a partir da
divulgação do serviço através do Instagram do projeto.
O Laboratório de Arbitragem do UniBH é um espaço de
pesquisa e extensão que está sendo implantado no Curso
de Direito de modo a, entre outras atividades, informar a
comunidade e possibilitar a solução de conflitos com o
uso deste meio.
O projeto tem como objetivo a criação de jogos e
interfaces inclusivos para alunos do ensino fundamental
e médio da rede pública. Com enfase na linguagem de
sinais e braile.
Projeto voltado para a criação e desenvolvimento de
produtos assinados pelos alunos, sob a curadoria e
consultoria do estilista Ronaldo Fraga. A ideia é produzir
uma coleção de artefatos de design e, ao final do
processo, a comunidade da escola irá selecionar os
objetos de desejo, para que possam ser aplicadas e
comercializadas em uma loja conceito do centro
universitário.
O Mapa Sonoro - projeto que propôs identificar e se
relacionar com a cadeia produtiva da comuinicade
artística do Buritis - entra agora em sua segunda fase. O
objetivo é ampliar o escopo para os demais cursos da
área de comunicação e produzir um grande evento online no final do semestre, o I Festival Comunicação &
Artes do UniBH, que apresentará os resultados criativos
dos trabalhos de alunas e alunos e contará com a
participação dos públicos interno e externo. Palavraschave: música, arte, comunicação, inovação, cultura,
Buritis, cadeia produtiva.
O objetivo sera disponibilizar os TCC dos anos anteriores
que se destacaram e que podem servir como materiais
de pesquisas para a comunidade e para os alunos. Além,
dos Tcc´s serão disponibilizados artigos publicados pelos

Suzana Santi Cremasco

Digital

Quarta-feira, de 10h30 às 12h

Vinnicius Dordenoni
Pizzol/Flávio Henrique Batista
de Souza

Digital

Quarta-feira, de 20h55 às 22h35

Flávia Virgínia Santos Teixeira
Lana

Híbrida

Quarta-feira
A combinar com a maioria.
Possibilidades 10h30 às 13h, 14h
às 17h30 e 19h às 22h

Joana de Castro Boechat

Digital

Quinta-feira, de 14h às 17h

Flávio Henrique Batista de
Souza/Vinnicius Dordenoni
Pizzol

Digital

Sábado, de 14h às 16h
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MOSAICO

MOVIMENTE

NINT-UNIBH

alunos em periódicos e em congressos e Projetos
Interdisciplinares.
O projeto visa ainda reiterar ações que impulsionem a
valorização da diversidade e a compreensão da
interseccionalidade (raça, classe social, gênero, idade,
etc.) no espaço público e privado.
Trata-se de um projeto voltado para Educação Alimentar
e Nutricional (EAN) e a aplicação da Nutrição Esportiva
em praticantes de atividade física. As ações baseiam-se
em diferentes abordagens educacionais e de
atendimento, podendo ser digitais ou presenciais,
direcionadas aos usuários de academias, estúdios de
ginástica e escolas da região do UniBH. Além de
atendimentos nutricionais com foco na nutrição
esportiva, os participantes do projeto farão atividades de
EAN em escolas por meio da orientação dos alunos que
praticam diferentes modalidades esportivas.
O projeto possui dois braços, ambos liderados pelo
professor responsável: (i) NAF Aduaneiro e (ii) Pesquisa
de Mercado.
Os alunos destacados para (i) recebem demandas dos
nossos parceiros institucionais para que cidadãos
brasileiros recebam assessoria preliminar gratuita em
questões contábeis e de negócios, especialmente
comércio exterior. Toda pesquisa, resolução de
problemas e contato com o contribuinte são executadas
diretamente pelos extensionistas, com supervisão do
professor em cada passo. Cada atendimento concluído
aumenta o Conhecimento do Projeto para atendimentos
futuros.
Em (ii), os alunos recebem tarefas voltadas a pesquisa,
produção de textos e traduções. Uma parte dos
resultados é apenas para uso interno, especialmente dos
alunos na linha de frente do NAF Aduaneiro. As demais

Flávia Virgínia Santos Teixeira
Lana

Híbrida

Quarta-feira, de 19h às 22h

Ana Paula Marques de Araújo
Costa

Híbrida

Quarta-feira, de 14h às 15h

Leandro Terra Adriano

Híbrida

A confirmar.
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produções são publicadas em blogs e divulgadas por
Instagram e outros meios - são resumos e artigos de
opinião, e não artigos científicos.

OFICINA DO
MOVIMENTO

Em ambos os braços, os extensionistas são divididos em
grupos e recebem, do professor, instruções e prazos de
tarefas por e-mail. Os extensionistas que não se
comunicam com o professor e com os colegas, e/ ou
perdem prazos são desligados do projeto ao longo do
semestre.
O filtro de informações e demandas que chegam do
público externo para o projeto são filtradas pelo
professor responsável através de e-mail e do aplicativo
'WhatsApp Business'.
Todos os alunos recebem treinamentos dos nossos
parceiros institucionais e são convidados a realizar cursos
onlines, gratuitos e com certificação oferecidos pela
International Trade Centre (ITC).
Esse projeto visa oferecer oficinas com práticas
educativas sobre Movimento na Saúde, sendo sua
abrangência direcionada às várias fases da vida como
infanto-juvenil, adulta e idosa, por meio da realização de
atividade práticas e assistenciais que serão produzidas
pelos alunos dos cursos da Fisioterapia, Nutrição,
Psicologia, Enfermagem e Medicina, de forma
multidisciplinar e global. O projeto ocorrerá de forma
híbrida e será dividido em 2 partes: digital e presencial. A
forma digital contará com a utilização das redes sociais
como o Instagram e o Facebook e a construção de um
site científico, onde serão publicados/disponibilizados
todos os materiais construídos pelos alunos relacionados
aos cuidados fisioterápicos, nutricionais, psicológicos,
médicos e de enfermagem, para o público em geral. A
forma presencial será contemplada por meio de oficinas

Luciana Campanha Versiani

Híbrida

Quarta-feira, de 19h às 20h40
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ORIENTAÇÃO
VOCACIONAL E
PROFISSIONAL DE
JOVENS DO ENSINO
MÉDIO DE ESCOLAS
PÚBLICAS:
AUTOCONHECIMENTO
E PROJETO DE VIDA

PROJETO DE
EXTENSÃO VETUNI
GRANDES ANIMAIS

PROJETO DE
EXTENSÃO VETUNI
PEQUENOS ANIMAIS:

de curta duração, que serão oferecidas aos
cuidadores/familiares de idosos do entorno do UniBH,
sendo realizados encontros mensalmente nas
dependências do UniBH, assim que possível o retorno às
atividades. Caso não seja possível, as oficinas serão
ofertadas de forma digital. A dedicação necessária ao
projeto será de 3 horas semanais, sendo 02 horas
dedicadas às atividades que serão realizadas às quartasfeira.
Este projeto visa oportunizar vivências individuais e
coletivas a jovens do ensino médio de escolas públicas
que estimulem o desenvolvimento do autoconhecimento
dos mesmos, possibilitando-lhes uma escolha
profissional futura mais consciente, refletida e coerente
com seus interesses e aptidões. Mais ainda, este projeto
tem como objetivo identificar, esclarecer e orientar os
jovens em relação às principais dúvidas e questões
contemporâneas relacionadas à escolha profissional.
Durante o primeiro semestre de 2020, houve a produção
de conteúdos e materiais a serem utilizados nos
encontros com os jovens. No segundo semestre de 2020,
pretende-se oferecer tais momentos e vivências de
orientação por meio de plataformas digitais,
possibilitadas a partir da divulgação do serviço através do
Instagram (já existente) do projeto.
o projeto visa desenvolvimento de práticas de clínica e
cirurgia em grandes animais (equinos e bovinos)
buscando levar a comunidade de baixa renda, prestação
de serviço médico veterinário de qualidade através do
Hospital Veterinário UNIBH e a campo
o projeto visa desenvolvimento de práticas de clínica e
cirurgia em pequenos animais (cães e gatos) buscando
levar a comunidade de baixa renda, prestação de serviço

Manuela Gomes Lopes Cotta

Digital

Quarta-feira, de 18h15 às 19h45

Aldair Junio Woyames Pinto

Híbrida

Quarta-feira, de 14h30 às 16h30

Aldair Junio Woyames Pinto

Híbrida

Terça-feira, Quarta-feira, de 17h
às 19h

13

PROJETO
CONSULTÓRIO
GENOFAMILY

PROJETO DE APOIO A
POPULAÇÃO EM
ÁREAS DE RISCO NA
REGIÃO OESTE DE
BELO HORIZONTE/MG

PROJETO EDUCA WEB
KIDS

médico veterinário de qualidade através do Hospital
Veterinário UNIBH e a campo
Projeto se propõe realizar uma investigação das
necessidades de saúde, a partir dos ciclos de vida da
população. A partir dos dados coletados os acadêmicos
desenvolverão intervenções em saúde com enfoque na
promoção da saúde. As intervenções estarão pautadas
em ações que seriam realizadas por meio de
teleatendimento, atendimento on line, articulação
intersetorial entre universidade e unidade básica de
saúde e outros equipamentos sociais. A ideia é oferecer
assistência à saúde de maneira remota, buscando
parcerias para o atendimento em saúde em rede.
Serão tratadas questões referentes ao apoio da
população na correta identificação das situações de risco
de risco geológico-geotécnico, bem como, na percepção
do risco geológico-geotécnico.
Serão abordadas questões relevantes para a população
como:
-Percepção de risco;
-Estudos geológicos-geotécnicos e ambientais;
-Estudos hidrológicos;
-Mapeamento de áreas de risco;
-Análises de encostas e taludes,
-Técnicas de contenção e erradicação/mitigação dos
riscos.
-sensibilização da comunidade; e
-orientações técnicas adequadas para a população.
Projeto educativo sobre aspectos envolvendo a
prevenção da COVID-19 para crianças alocadas em
creches em locais de alta vulnerabilidade da cidade de
Belo Horizonte. Em parceria com as creches serão
realizados instrumentos educativos visuais para as
crianças com intuito de informá-las sobre a importância

Flávia Andrade Almeida

Digital

Quarta-feira, horário a definir

Rodrigo Fábio Viana

Digital

Quarta-feira, de 15h às 17h

Flávia Andrade Almeida

Híbrida

Sexta-feira, horário a definir
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PROJETO MINERAÇÃO
SUSTENTÁVEL
(#MINERAÇÃO É POP!)

PROPOSIÇÃO DE UM
CAMPUS
SUSTENTÁVEL POR
MEIO DO PROJETO
MUDA

das medidas de prevenção no contexto da pandemia,
considerando o cenário do volta às aulas. O ponto de
partida está pautado na investigação da comunidade
participante, para que as estratégias elaboradas fossem
condizentes com a realidade da população.
Projeto focado na comunicação com a sociedade
demonstrando a importância da mineração, seus
benefícios e melhores condições de usos dos recursos
minerais. Destaque para as possibilidades de
reaproveitamento de rejeitos; uso racional dos espaços e
criação de cultura positiva. Temas a serem abordados
para comunicação com a comunidade:
-O que é a mineração;
-Entendendo os riscos e impactos;
-Benefícios da mineração;
-Manejo de rejeitos;
-Uso racional de recursos;
-percepção de risco/perigo e danos; e
-qual retorno econômico social a comunidade espera,
etc.
O objetivo geral do projeto é desenvolver compostagem
por meio de bioenzimas catalisadoras utilizando um
biorreator.
Os objetivos específicos:
1. Transformar o resíduo orgânico gerado no Campus
UNIBH em composto orgânico por meio do projeto;
2. Dar continuidade na parceria institucional;
3. Finalizar a construção do biorreator no UNIBH (já
estamos com o equipamento no laboratório);
4. Dar continuidade nos contatos com escolas e
universidades para apresentar o projeto por meio de
visitas guiadas (continuidade desta etapa);

Rodrigo Fábio Viana

Digital

Quinta-feira, de 15h às 17h

Elizabeth Ibrahim

Híbrida

A confirmar.
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5. Confecção de folders e cartilhas sobre o projeto (em
andamento) com a equipe do BH Shopping (estamos em
andamento nesta etapa).
6. Tornar um Campus Sustentável, inicialmente por meio
da gestão dos resíduos orgânicos e em sequencia, por
meio de outras atividades a serem apresentadas no
decorrer do projeto.
QUINTA LIVRE
RESPONSABILIDADE
CIVIL E CONTRATOS

SERVIR - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO PARA
EMPRESAS DO
ENTORNO DO UNIBH

Ciclo de palestras e rodas de conversa sobre Arquitetura
e Urbanismo e Design, aberto a interessados.
Os alunos elaborarão material gráfico sobre algumas
espécies de contrato que interessam à comunidade
acadêmica e do entorno da faculdade, como compra e
venda e doação. Esse material poderá ser usado nas
redes sociais oficiais do Curso de Direito e será
apresentado no Circuito Acadêmico.
Com isso, os alunos terão que abordar as modalidades
selecionadas de contratos em seu aspecto prático,
construindo informações à comunidade que realmente a
ajude na proteção de seus direitos quando da celebração
de um negócio jurídico.
Além disso, a atividade exigirá dos alunos criatividade e o
desenvolvimento de habilidades de engajamento nas
redes sociais, tão importantes nos dias de hoje.
Trata-se de um grande projeto de extensão voltado para
a prestação de serviços de alimentação e nutrição
direcionada às empresas do entorno do UniBH, no qual
abrangerá subprojetos contemplados nas grandes áreas
de Nutrição, sendo elas:

Sheyla Regina Passos Sola

Digital

Quinta-feira, de 20h30 às 22h30

Rodrigo Octavio de Sousa
Capanema

Digital

Sexta-feira, de 9h35 às 11h15 e
de 19h às 20h40

Ana Paula Marques de Araújo
Costa

Híbrida

Segunda-feira, de 14h às 15h

- Qualidade e segurança alimentar: os alunos utilizarão
os conhecimentos e as habilidades desenvolvidas nas
unidades curriculares para planejar e executar atividades
referentes à qualidade higiênico-sanitária em Unidades
de Alimentação e Nutrição e estabelecimentos
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TRANSFERÊNCIA DE
CONHECIMENTO E
INTERAÇÃO COM A
SOCIEDADE
TREINAMENTO DE
VOLEIBOL
UNIACOLHE - SAÚDE
BUCAL E MENTAL DE
"MÃOS DADAS" EM
TEMPOS DE COVID

comerciais produtores de refeições.
- Educação alimentar e Nutricional: os alunos trabalharão
com a inserção de bons hábitos alimentares na
população utilizando estratégias de educação alimentar
e nutricional voltada a diferentes públicos.
- Atendimento e avaliação do estado nutricional com
foco na obesidade: os alunos realizarão atendimento
supervisionado (online ou presencial) direcionado a
indivíduos com excesso de peso e obesidade em
empresas, escolas e instituições de longa permanência
para idosos da região.
O projeto tem como objetivo a criação de conteúdos
através de Podcast e Vídeos para esclarecer dúvidas do
cotidiano da sociedade, reforço escolar e divulgação da
profissão. Promovendo a interação, reforçar o conteúdo,
auxiliar a expressão e o ensino.
Treinos de voleibol para as equipes das atléticas
esportivas do UNIBH.
UNIacolhe - Saúde bucal e mental de "mãos dadas" em
tempos de COVID- Uma série de encontros inicialmente
online que abordarão temas de relevância no contexto
odontológico com interface em saúde mental em
discussões entre alunos, professores e convidados. O
isolamento representa um fator de risco para o
agravamento ou mesmo para o surgimento de
comorbidades psiquiátricas que podem levar a
alterações bucais como por exemplo doenças
periodontais, lesões na mucosa bucal, dor nos dentes e
bruxismo. Dessa forma, a pandemia de COVID-19 exige
esforços conjuntos para ser contida O objetivo nesse
espaço é reunir e promover um mutirão de acolhimentos
e repertórios de possíveis cuidados, troca de
experiências e conhecimentos para os alunos em tempos
de Covid-19 , proporcionando a oportunidade de

Vinnicius Dordenoni
Pizzol/Flávio Henrique Batista
de Souza

Digital

Quinta-feira, de 17h às 18h50

Ronderson Rodrigues Duarte

Presencial

Túlio César Modesto silva

Híbrida

Quarta-feira, de 10h às 13h /
Sexta-feira, de 18h às 21h
Terça-feira, de 17h às 19h
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UNIBH BIG BAND

UNIBHFIT

ZONAS FLUIDAS OBSERVATÓRIO DE
TENDÊNCIAS

trabalhar em equipe multidisciplinar, ressaltando que
essa pluralidade possibilitará maior flexibilidade à
pesquisa e ao ensino, através da troca de experiência
entre todos os envolvidos.
A UniBH Big Band é o projeto de criação de grupo
musical do UniBH envolvendo alunos de todos os Cursos
e público externo. Durante o semestre de 2020/2 a Big
Band seria criada. Alunos da área de Comunicação e arte
trabalhariam no planejamento da campanha e do evento
de lançamento (I Festival Comunicação e Artes do
UniBH). Os alunos do Curso de Música fariam a direção
artística. Projeto aberto aos talentos de todos os Cursos
do UniBH.
Aulas de dança e ginástica, participação de eventos
internos e externos.

O projeto - que agora ganha o nome de "Zonas Fluidas" ampliará o escopo de atuação e integrará todos os cursos
da área de Comunicação & Artes. O objetivo é criar um
observatório de tendências, comportamentos, mundo do
trabalho, inovação e desejos da geração Z, jovens que
representam a maior parcela de nossos(as) alunos(as),
com pesquisa, levantamento de dados, produção de
conteúdo e apresentação dos resultados para o público
de Belo Horizonte. Palavras-chave: estética dos alunos,
corpo, contemporaneidade, hibridismo, gender fluid,
fluidez, geração Z, identidades.

Rodrigo Márcio Cardoso Borges

Digital

Quinta-feira, de 14h às 17h

Maria Cecília Mourão

Presencial

Carolina Magalhães Braga

Digital

Segunda-feira, Terça-feira,
Quarta-feira, Quinta-feira,
Sexta-feira, de 12h às 14h / de
17h às 19h
Quinta-feira, de 14h às 17h
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