CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO
UNIDADE – UniBH
SEMESTRE 2021/01

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades!
Atenção: os projetos de Extensão são semestrais e conduzidos por professores.
Leia o catálogo com atenção e, em caso de dúvidas, consulte sempre a página de Extensão de sua Instituição.
Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições extensão
As vagas são limitadas!
Fique atento: em seu Ulife aparecerão ainda mais opções de projetos! São projetos de abrangência nacional!
Considere todos os projetos disponíveis em seu Ulife na hora de fazer suas escolhas! Aproveite!
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PROJETOS INTERNACIONAIS

Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:

Dificuldades de aprendizagem e transtornos de humor do estudante universitário
Este projeto partiu do princípio de que os transtornos mentais comuns em estudantes universitários se baseiam, muitas
vezes, na sobrecarga, vida dupla e pressão acadêmica, tendo como fatores principais fadiga, esquecimento, insônia,
irritabilidade e dificuldade na concentração, que foram agravados com o advento da pandemia. A proposta deste projeto é
discutir os principais transtornos de humor e dificuldades de aprendizagem nessa população e pensar em formas de
intervenção. Este projeto é uma parceria com a Universidade do Sul do Peru, onde alunos de ambas as universidades terão
momentos para troca dos resultados encontrados.
80
MARIA RITA POLO GASCÓN
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes
40 horas
Quarta-feira, das 18h às 19h

Inovações na atividade turística, decorrentes da Pandemia da COVID 19
O projeto de Extensão fará um mapeamento de todas as inovações ocorridas na prestação de serviços turísticos decorrente
da pandemia (agências de turismo, empresas de transportes, empreendimentos de hospedagem, empreendimentos de
alimentos e bebidas, eventos, lazer e entretenimento, planejamento turístico e gestão pública de turismo).
100
Maria José Giaretta
Comunicação & Artes, Gestão & Negócios, TI & Computação, Turismo & Hospitalidade/Turismo
80 horas
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PROJETOS DO PROGRAMA BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Mente em ação: meditação e Ciência na ÂNIMA
O projeto tem como principal objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar por meio das práticas
meditativas, a partir de um conjunto de técnicas que possibilitam treinar a focalização da atenção plena à consciência do
momento presente.
100
Cláudia Vieira Carnevalle
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
40 horas
Terça-feira e Quinta-feira, das 7h às 8h

Mente em ação: meditação e Ciência na ÂNIMA
O projeto tem como principal objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar por meio das práticas
meditativas, a partir de um conjunto de técnicas que possibilitam treinar a focalização da atenção plena à consciência do
momento presente.
100
Cláudia Vieira Carnevalle
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
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Carga horária:
Dias e horários:

40 horas
Terça-feira e Quinta-feira, das 18h às 19h

PROJETOS ÂNIMA PLURAIS

Projeto:

RACISMO E SEXISMO: IDENTIFICANDO, DIFERENCIANDO E CONCEITUANDO INJUSTIÇAS DE RAÇA E DE GÊNERO.

Descritivo:

O projeto tem como objetivo apresentar e discutir a temática do racismo e do sexismo a partir da leitura e discussão de
textos selecionados das áreas de direito, ciências sociais, filosofia e literatura. Articularemos alguns dos conceitos-chave
que mobilizam a temática das injustiças de gênero e raciais, identificaremos as conexões entre algumas dessas demandas
assim como em que medida as mesmas se distanciam. Neste sentido, ideias-chave como: interseccionalidade, diversas
concepções feministas e seus limites, racismo estrutural, racismo genderizado, invisibilidade social, linguagem e
normalidade serão apresentados e debatidos nos encontros. O objetivo é apresentar e contextualizar alguns dos principais
conceitos do âmbito da justiça racial e de gênero, contextualizando os mesmos com as realidades vividas pelos
participantes em seus contextos de vida.

Número de vagas:

299

Professor
Responsável:

Julia Sichieri Moura

Público-alvo:

Estudantes da área das Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências Humanas (direito, psicologia, administração, comunicação) e
demais estudantes que se interessem pela temática.
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Carga horária:

60 horas

Dias e horários:

Terças: 10:00 – 12:00

Projeto:

Cineclube PRETANÇA

Descritivo:

O cineclube PRETANÇA visa promover sessões comentadas com debates abertos de produções cinematográficas africanas,
brasileiras e de outros países da diáspora negro-atlântica. A partir de questões trazidas pelos filmes selecionados,
pretende-se discutir representação, representatividade, antirracismo e descolonização do imaginário, em perspectiva
interdisciplinar. Todas as pessoas participantes do cineclube irão assistir aos filmes em longa, média ou curta-metragem
selecionados para cada sessão e se envolverão nas conversas sobre as temáticas propostas coletivamente. Formaremos
subgrupos para cuidarem de atividades específicas como pesquisa e seleção dos filmes e das temáticas a serem debatidas
de acordo com as áreas de conhecimento e formação dos envolvidos.

Número de vagas:

299

Professor
Responsável:

Tatiana Carvalho Costa

Público-alvo:

Estudantes de todos os cursos de graduação que tenham interesse em Cinema e na discussão de questões raciais negras

Carga horária:

60h, com encontros online e tempo de pesquisa, curadoria e preparação para as sessões

Dias e horários:

quartas-feiras, quinzenalmente, de 19h às 21h30. Obs.: poderá haver reuniões intermediárias para planejamento, a combinar

Projeto:

Universigênero - as sexualidades e suas implicações na atualidade

Descritivo:

O Grupo de Extensão visa discutir assuntos relacionados ao tema de gênero e sexualidades, a partir do aporte teórico do
Direito e Psicologia, com debate de artigos científicos, livros e manuais/ normas técnicas das áreas envolvidas em conceitos
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básicos sobre temáticas tais como: os feminismos decoloniais, as construções de masculinidades, o machismo e a população
LGBT, os olhares do movimento lésbico ao feminismo, Direitos Humanos, Sofrimento Psíquico e Exclusão social. O objetivo
é produzir peças/ produtos que serão apresentados em eventos Anima ao final do semestre. Serão divididos subgrupos com
estudantes das mesmas universidades visando uma maior compreensão da realidade de cada campus, em relação à temática
e demandas por região.
Número de vagas:

299

Professor
Responsável:

José Alberto Roza Júnior / Tatiana Cristina Leite de Aguiar

Público-alvo:

Cursos de graduação em Direito e Psicologia, com interesse na temática do curso

Carga horária:

60h

Dias e horários:

Turma 1 - semanalmente, às quartas-feiras, de 09h às 10h.
Turma 2 - semanalmente, às quartas-feiras, de 17h às 18h

Projeto:

Antirracismo na rede

Descritivo:

O projeto tem como objetivo promover a produção de conteúdo antirracista para redes sociais que difunda a produção de
intelectuais negros brasileiros, promovendo uma discussão sobre as questões raciais no país e suas interseções com
diversas áreas de conhecimento. Para isso, será montado um grupo para levantamento, organização e produção de
conteúdo para Instagram, Facebook, Tik Tok, entre outras plataformas, e para podcast. Estudantes participantes do projeto
passarão por um ciclo de preparação. Todas as etapas serão orientadas e terão o suporte de laboratórios de produção de
conteúdo ligados aos cursos da área de Comunicação. Todas as atividades serão feitas remotamente.

Número de vagas:

40 no total: 20 para o turno da manhã e 20 para o turno da noite
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Professor
Responsável:

Tatiana Carvalho Costa

Público-alvo:

Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima que estejam interessados na temática e que possuam alguma prática, ainda
que amadora, nas redes sociais

Carga horária:

60 horas, com encontros online e produção orientada

Dias e horários:

Quartas-feiras, quinzenalmente, pela manhã (grupo 1) e à noite (grupo 2).

Projeto:

A ESTRUTURA LEGAL E A APLICAÇÃO DESIGUAL: RACISMO, ENCARCERAMENTO, VIOLÊNCIA E RESISTÊNCIA.

Descritivo:

O projeto tem como objetivo apresentar e discutir a temática do racismo através da leitura e discussão de dados de
encarceramento e violência policial com o estudo de decisões judiciais, relatórios de encarceramento, artigos científicos,
letras de música, artigos de jornais e outras mídias. Articularemos alguns dos conceitos-chave que mobilizam a temática
das injustiças da injustiça raciais e desigualdade social e buscaremos identificar algumas das formas de resistência que
surgem no âmbito destes grupos. Trataremos, assim, da importância da temática dos direitos humanos, da ideia de
dignidade, do desafio na construção de auto-estima e subjetividades em um contexto de violência e desvalorização da
vida. O objetivo principal é o de estabelecer algumas hipóteses e premissas que possam se desenvolver em projetos de
pesquisa e artigos. Buscaremos, também, produzir material de conscientização e conhecimento dentro e fora da
comunidade acadêmica.

Número de vagas:

50

Professor
Responsável:

Julia Sichieri Moura

Público-alvo:

Estudantes de direito, psicologia, comunicação e demais estudantes que desejam se aprofundar nessa temática.

Carga horária:

60 horas
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Dias e horários:

Quintas: 14:00 – 16:00 hs

Projeto:

A Iniquidade racial em saúde: A importância do quesito raça/cor nos sistemas de informação

Descritivo:

O projeto de extensão “A Iniquidade racial em saúde: A importância do quesito raça/cor nos sistemas de informação” tem
como objetivo minimização dos efeitos da falta de conhecimento entre acadêmicos e profissionais de saúde sobre a
importância epidemiológica, social, econômica e de saúde que esse quesito representa. Os encontros acontecerão por meio
digital e serão divididos em dois momentos, no primeiro, os cursistas irão realizar o embasamento teórico e reflexões sobre
o histórico do quesito raça /cor e a sua relevância para a saúde. Ainda no primeiro momento será realizado um levantamento
das publicações referentes ao tema. Já no segundo momento os estudantes irão multiplicar o conhecimento adquirido entre
profissionais da saúde por meio de encontro virtual com trabalhadores de saúde que atuam em instituições de saúde, essa
etapa terá como tema “ A cor da saúde”. Cada encontro terá a duração de 1 hora, com carga horária total de 40 horas. O
período será 21/04/2021 até 02/06/2021, com encontro virtual entre os cursistas e os profissionais e estudantes da área de
saúde.

Número de vagas:

40

Professor
Responsável:

Tayana Patrícia Santana Oliveira de Sá

Público-alvo:

Acadêmicos das áreas de saúde com interesse na temática.

Carga horária:

40 h

Dias e horários:

21/04/04/2021 até 16/06/2021 (quarta-feira) - 19:00h - 20:00h

Projeto:

Produção do Conhecimento em Saúde da População Negra.
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Descritivo:

O projeto de extensão “Produção do Conhecimento em Saúde da População Negra” tem como objetivos conhecer a Política
Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), promover a reflexão entre acadêmicos e profissionais de saúde
sobre a melhoria da atenção à saúde da população negra; identificar a necessidade de efetivação da Política Nacional de
Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) e promover o diálogo sobre o tema e minimização dos efeitos da falta de
conhecimento entre acadêmicos e profissionais de saúde nos cuidados de pessoas negras. Os encontros acontecerão por
meio digital e serão divididos em dois momentos, no primeiro, os cursistas irão realizar o embasamento teórico e reflexões
sobre PNSIPN, ainda no primeiro momento será realizado um levantamento das publicações referentes a implantação dessa
política em estados e municípios do país, essa etapa do projeto se dará pela participação dos cursistas em rodas de conversa
e discussão sobre o tema e com a participação de convidados.

Número de vagas:

299

Professor
Responsável:

Tayana Patrícia Santana Oliveira de Sá

Público-alvo:

Acadêmicos das áreas de saúde com interesse na temática.

Carga horária:

40 h

Dias e horários:

18/04/2021 até 13/06/2021 (quarta-feira) - 19:00h - 20:00h

Projeto:

Pluralidades culturais: agregando saberes

Descritivo:

O projeto objetiva fomentar conhecimentos da cultura brasileira e como as pluralidades são fundamentais para nosso
trabalho acadêmico, profissional, social e econômico. Em nossos encontros, vamos analisar e estudar como as diferenças
socioculturais podem ser frutíferas para o desenvolvimento de uma sociedade respeitosa. Neste projeto, aplicaremos em
práticas muitas das reflexões e trabalhos realizados diminuir discriminações e preconceitos a partir de micro-ações do
projeto com o entorno da universidade.
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Número de vagas:

40

Professor
Responsável:

Jancleide Góes

Público-alvo:

Todos alunos

Carga horária:

80h

Dias e horários:

Quarta-feira - 18h as 19h

Projeto:

LGBTs e a cidade: cuidado com a população em situação de rua

Descritivo:

O curso terá como conceito fundamental o direito à cidade, sobretudo no debate das desigualdades e opressões – racismo,
desigualdade de gênero e LGBTfobia – para se pensar na produção do espaço. Dessa forma pretende-se debater o acesso à
cidade e a garantia de direitos, sob o recorte da população LGBT que está em situação de rua no Brasil. O curso será destinado
a estudantes de todas as áreas, com interesse de construir um saber interdisciplinar e atuar na transformação social da
cidade.

Número de vagas:

40

Professor
Responsável:

José Alberto Roza Júnior

Público-alvo:

estudantes de todos os cursos de graduação com interesse na temática

Carga horária:

60h

Dias e horários:

quarta-feira, semanalmente, às 10:30 - 12:00
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PROJETO ACOLHER – SALA DE ESTAR

Projeto:
Descritivo:

Projeto Acolher – sala de estar
Demonstrar engajamento com sua Universidade e com sua sociedade é um ponto importante para o sucesso profissional e
pessoal da sua vida! Já imaginou fazer isso e ainda auxiliar os ingressantes do seu curso?
O Projeto Acolher - Sala de Estar tem como proposta a organização entre veteranos e instituições para receber e acolher os
calouros de seu curso. Auxiliar com palestras, eventos, cursos de preparo para o início do curso, entre outras atividades que
o grupo de veteranos veja como importante para este momento de acolhimento dos calouros. O Projeto é dividido por curso,
isto é, cada veterano se inscreve para participar no Projeto Sala de Estar de seu curso. Porém, não está conectado a nenhum
campus ou instituição específicos. Os veteranos irão interagir através dos grupos de cada curso. São estes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de vagas:
Professor
Responsável:

Arquitetando (Arquitetura & Design)
Veterinando (Ciências Agrárias & Meio Ambiente)
Comunicando (Comunicação & Artes)
Codando (Tecnologia da Informação)
Cuidando (Ciências Biológicas & Saúde)
Desembolando (Ciências Humanas – Psicologia e Serviço Social)
Endireitando (Ciências Jurídicas)
Engenheirando (Engenharias)
Ensinando (Ciências Humanas – Educação)
Negociando (Gestão & Negócios)
Viajando (Turismo & Hospitalidade)

110
THAÍS CAVALHERI DOS SANTOS
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Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:

Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
60 horas
Sexta-feira, das 17h às 18h

PROJETO LEARNING LAB

Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:

Learning Lab
O Learning Lab é um projeto de pesquisa e extensão proposto pela Área de TI & Computação e tem como objetivo
desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma a gerar conhecimento de vanguarda, profissionais
especializados e produtos tecnológicos inovadores que tem o potencial de auxiliar o processo de ensino e aprendizagem nos
mais diversos domínios de conhecimento. O projeto é composto por profissionais de diferentes áreas (e.g. Computação,
Ensino, Engenharia, Educação, e etc) funcionando como um pólo de divulgação dos avanços científicos da área em nível
nacional e internacional. E o principal ramo de atuação é o desenvolvimento e aplicação de técnicas computacionais para
resolver problemas educacionais. O Learning Lab também fomenta atividades de treinamento de profissionais e de extensão
de forma a servir à comunidade com capacitação de pessoal e cursos de alto nível, visando a transferência dos resultados
obtidos e tecnologias desenvolvidas dentro do laboratório. Dentro os tópicos de pesquisa que serão conduzidos por este
laboratório destacam-se: Tecnologia educacional; Objetos de aprendizagem abertos; Jogos educacionais; Sistemas
Colaborativos (CSCL/CSCW); Sistemas Interativos e Tutores Inteligentes; Acessibilidade e educação inclusiva; Educação a
distância; Engenharia de Software e IHC para desenvolvimento de software educacional; Fábricas de conteúdo; Robótica
Educacional; Ambientes de baixo custo para ensino e treinamento; Dispositivos móveis na educação.
40
Flavio Augusto Rezende Calado
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PROJETOS GERAIS
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

Mineração Sustentável
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 políticas de sustentabilidade; possibilidades de reaproveitamento
de rejeitos; uso racional dos espaços e criação de cultura positiva. Participação especial de empresas, órgãos governamentais
e autarquias.
100 vagas
Rodrigo Fábio Viana
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI & Computação,
Turismo & Hospitalidade.
40 horas
Quarta-feira – de 19h às 19h50
Digital
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Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:
Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:

Nosso planeta, nossa vida: educação geoambiental
O projeto prevê divulgar, em escolas de 1º e 2º graus, os conhecimentos referentes às ciências exatas e da terra, com ênfase
para as habilidades e competências relacionadas aos cursos de Geologia, Engenharia de Minas e Engenharia Ambiental;
fomentar o entendimento sobre o planeta Terra, sua geodinâmica, bem como sobre as questões ambientais; desmistificar os
mitos sobre terremotos, desastres, dentre outros. Isto é, compreender o planeta em que vivemos, despertar uma consciência
crítica sobre as questões ambientais nos alunos, educadores e comunidades. Participação especial: ONG’s; Escolas Municipais
e Estaduais, órgãos públicos e empresas.
100
Rodrigo Fábio Viana
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas,
Engenharias, Turismo & Hospitalidade
60 horas
Quarta-feira – 20h às 20h50
Digital
Curta Economia
Projeto de popularização dos conceitos da área econômica.
10
Solange Gomes Leonel
Gestão & Negócios
80 horas
14

Dias e horários:
Modalidade:

Quarta-feira – 18h às 19h
Digital

Projeto:
Descritivo:
Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

Gestão Solidária
Projeto de capacitação profissional para população em estado de vulnerabilidade social.
10

Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Solange Gomes Leonel
Gestão & Negócios

80 horas
Segunda-feira – 18h às 19h
Digital
Orientação vocacional e profissional para jovens do Ensino Médio de escolas públicas: autoconhecimento e projeto de vida
(@orientajovemunibh)
Este projeto visa oportunizar vivências individuais e coletivas a jovens do ensino médio (escolas públicas e privadas), 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.
Tais momentos e vivências de orientação são oferecidos por meio de encontros online via zoom, possibilitados a partir da
divulgação do serviço através do Instagram do projeto.
80
Manuela Gomes Lopes Cotta
Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas, Comunicação & Artes, Engenharias, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira – de 17h30 às 19h
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Modalidade:

Digital

Projeto:
Descritivo:

Saúde em foco - o que saber sobre exames laboratoriais
O projeto visa informar a população sobre a importância dos exames laboratoriais no diagnóstico precoce de doenças, os tipos
de exames laboratoriais disponíveis para o diagnóstico e acompanhamento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes
e dislipidemias e a sua interpretação. O projeto ocorrerá por meio de palestras e material informativo desenvolvidos pelos
alunos extensionistas, voltados para núcleos familiares de moradores e representantes de bairro da comunidade do entorno
do Unibh. As atividades do projeto ocorrerão no ambiente digital, utilizando diversas mídias para comunicação e veiculação de
informações. Os alunos terão que dedicar quatro horas semanais ao projeto, sendo duas horas destinadas aos encontros e
outras duas às atividades propostas que poderão ser realizadas de forma remota.
30

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:

Danielle Nogueira de Assis
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Médicas
80 horas
Quarta-feira – de 14h30 às 16h30
Digital
Descarte consciente de medicamentos
O projeto visa a conscientização da população sobre a forma correta de descarte de medicamentos e os impactos humanos e
ambientais decorrentes de um descarte incorreto. O desenvolvimento do projeto ocorrerá por meio de palestras organizadas
pelos alunos extensionistas, voltadas para núcleos familiares de moradores e representantes de bairro da comunidade do
entorno do Unibh. As atividades do projeto acontecerão no ambiente digital, utilizando diversas mídias para comunicação com
moradores e representantes de bairro da comunidade. O aluno extensionista deverá dedicar quatro horas semanais ao projeto,
sendo duas horas destinadas aos encontros virtuais e duas horas destinadas às demais atividades que poderão ser
desenvolvidas de forma remota.
30
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Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

Danielle Nogueira de Assis
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Médicas
80 horas
Quinta-feira – de 13h30 às 15h30
Digital
Intervenções psicoeducativas junto às famílias no contexto da pandemia: novas demandas socioemocionais,
comportamentais e afetivas (@PsicomFamília)
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 o
desenvolvimento de estratégias comportamentais, comunicativas e socioemocionais que possibilitem o fortalecimento dos
vínculos familiares face às novas exigências do momento atual, assim como o empoderamento dessas pessoas diante dos novos
desafios. Tais orientações e intervenções são oferecidas a essas famílias por meio de encontros online via zoom, possibilitadas
a partir da divulgação do serviço através do Instagram do projeto.
80
Manuela Gomes Lopes Cotta
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas, Comunicação & Artes, Gestão & Negócios, TI
& Computação
80 horas
Quinta-feira – de 14h às 15h30
Digital
Corre UniBH
O projeto visa o aprendizado na organização de cronogramas de treinamento e realização de prescrições individualizadas para
melhorar os desempenhos de atletas amadores durante treinos e corridas; realização de avaliação fisioterapêutica e orientação
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Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

sobre exercícios para prevenção de lesões durante os treinos e melhoria de desempenho durante corridas em atletas amadores;
orientação dos atletas amadores com informações nutricionais para melhoria da alimentação.
50
Eliney Silva Melo
Alunos dos cursos de: Ciências Biológicas & da Saúde
Com destaque para os cursos de: Educação Física, Fisioterapia e Nutrição
80 horas
Sexta-feira – de 15h às 17h
Híbrida – Campus UNIBH
UNIBH FIT
O projeto visa proporcionar aos integrantes a prática relacionadas às danças de estilos diversos e modalidades de ginástica em
academia; oferecer, por meio da prática de exercícios físicos, mais qualidade de vida para a vida das pessoas; inserir os alunos
em áreas de atuação que estão presentes no mercado de trabalho e; promover experiências com a utilização das redes sociais.
50
Eliney Silva Melo
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
100 horas
Quarta de 14h30 às 16h | Quinta de 19h às 21h
Híbrida – Campus UNIBH

Loja Conceito UniBH
A Loja UniBH é um projeto de extensão voltado para a criação de objetos, como canecas, blusas, moleskine, dentre outros
artefatos que serão comercializados dentro do UniBH, com o objetivo de criar uma identidade criativa para nossa comunidade
acadêmica. O projeto conta com a mentoria do estilista Ronaldo Fraga, que vai atuar no processo criativo, auxiliando nos
18

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:
Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:

processos de planejamento, produção e curadoria de produtos. Uma ótima oportunidade para aqueles que querem
desenvolver a criatividade e ainda fazer parte da criação de uma linha de produtos muito especial, apresentando ideias,
conectando saberes e articulando a gestão e comunicação por meio do trabalho em equipe.
30
Flávia Virgínia Santos Teixeira Lana
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Humanas, Comunicação & Artes, Gestão & Negócios
60 horas
Segunda-feira – de 14h às 18h
Híbrida – Design Lab | UniBH
Formação continuada para gestores, coordenadores e professores de creches da região Centro Oeste de BH
O projeto tem como objetivo auxiliar os gestores, coordenadores e professores nas suas atuações nas creches, promovendo
cursos e palestras de seus interesses, para aprimorar o trabalho pedagógico das instituições.
400
Eliane Maria Freitas Monken
Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas
Cursos específicos: Pedagogia, Letras, Psicologia, História e Enfermagem
80 horas
Quarta-feira de 19h30 às 20h15
Digital
Inclusão digital para professores do ensino fundamental e médio
O projeto tem como objetivo capacitar professores do ensino fundamental e médio para o uso das ferramentas da Microsoft e
Google, com o objetivo de melhorar as práticas pedagógicas na sala de aula, bem como promover, por meio da formação
continuada, a inclusão digital dos docentes.
400
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Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

Eliane Maria Freitas Monken
Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas, TI & Computação
80 horas
Sábado – de 10h30 às 12h
Digital
Sustentabilidade – do cultivo à mesa
Sustentabilidade refere-se ao princípio da busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração
deles por parte da sociedade. Visa equilibrar a preservação do meio ambiente e o que ele pode oferecer, em consonância com
a qualidade de vida da população. Para ser considerado sustentável, o ideal é que o alimento seja produzido por uma cadeia
que adote práticas responsáveis, do ponto de vista social e ambiental. Nesse contexto, o projeto propõe a criação de uma horta
comunitária nas instalações do campus Buritis do UniBH. O objetivo dessa primeira etapa é viabilizar o espaço de cultivo, em
uma parceria entre os cursos de nutrição, agronomia, arquitetura, dentre outros. Após padronização do plantio, pretende-se
estender o cultivo dessa horta à comunidade do entorno da Instituição.
10
Larissa Froede Brito
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Engenharias, Gestão &
Negócios
40 horas
Quarta-feira – de 9h30 às 11h30
Híbrida – Campus UniBH
Alimentação em tempos de pandemia
O projeto visa o desenvolvimento de orientações e intervenções nutricionais para a população, adequando à nova realidade
imposta pela pandemia do Coronavírus. Essas mudanças no comportamento pessoal e profissional das pessoas implicaram
diretamente na alimentação, saúde e qualidade de vida. O isolamento social contribuiu para o aumento de distúrbios
psicológicos como estresse, ansiedade, compulsão alimentar, aumento das doenças crônicas, dentre outros. Nesse sentido, o
20

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

projeto pretende aproximar essas pessoas que se encontram em isolamento social, acolhendo-as através de orientações e
intervenções nutricionais por meio de plataformas digitais, bem como produzindo e divulgando conteúdos que promovam a
saúde, bem estar e qualidade de vida.
10
Larissa Froede Brito
Ciências Biológicas & da Saúde
40 horas
Terça-feira – de 16h30 às 17h30
Digital
Oficina do Movimento -A
O projeto oferece atividades relacionadas aos cuidados e atenção à saúde, sendo sua abrangência direcionada aos alunos dos
diversos cursos da Saúde. O projeto é dividido em 2 subprojetos nas seguintes áreas temáticas: “Práticas e cuidados aos idosos
– atenção ao idoso" e “DiaCare – atenção ao portador de Diabetes"". O projeto acontecerá de forma híbrida (virtual e
presencial), no campus Buritis, sendo necessária à presença do aluno no campus às quartas-feiras no horário da manhã (8:0011:00) ou à noite (18:00–21:00), de acordo com a disponibilidade do aluno.
25
Luciana Campanha Versiani
Ciências Biológicas & da Saúde
100 horas
Quarta-feira – de 8h às 11h
Híbrida – Campus UniBH
Oficina do movimento -B
O projeto oferece atividades relacionadas aos cuidados e atenção à saúde, sendo sua abrangência direcionada aos alunos dos
diversos cursos da Saúde. O projeto é dividido em 2 subprojetos nas seguintes áreas temáticas: “Práticas e cuidados aos idosos
– atenção ao idoso"" e “DiaCare – atenção ao portador de Diabetes"". O projeto acontecerá de forma híbrida (virtual e
21

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

presencial), no campus Buritis, sendo necessária à presença do aluno no campus às quartas-feira no horário da manhã (8:0011:00) ou à noite (18:00–21:00), de acordo com a disponibilidade do aluno.
25
Luciana Campanha Versiani
Ciências Biológicas & da Saúde
100 horas
Quarta-feira – de 18h às 21h
Híbrida – Campus UniBH
Educa Web Teens
Esse é um projeto de educação em saúde, direcionado para a população adolescente. A proposta é elaborar estratégias
educativas que dialoguem com as necessidades de saúde da população adolescente. Em parceria com instituições de educação
pública, serão realizadas oficinas educativas dinâmicas e interativas no formato remoto. Entende-se que educar em saúde é
sempre um desafio para os profissionais de saúde e, por esse motivo, esse projeto está pautado no desenvolvimento de práticas
educativas baseadas em metodologias que sejam capazes de promover a participação e a interação da população alvo.
30
Flávia Andrade Almeida
Ciências Biológicas & da Saúde
Cursos específicos: Saúde
40 horas
Quarta-feira – de 9h às 11h30
Digital
Conexão Design
O Conexão Design é um projeto de Extensão vinculado à ABEDESIGN que é a Associação Brasileira de Design, que tem como
presidente o patrono dos cursos de Design, Gustavo Greco. Neste projeto, os estudantes serão desafiados a resolver um
problema de design a partir da criação de um produto ou serviço. As equipes formadas serão acompanhadas pelo próprio Greco
22

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

e capacitadas, ao longo do projeto, a utilizarem ferramentas de inovação para erguerem seus modelos de negócios. Além do
bate-papo inicial com grandes nomes do mercado, os alunos ainda terão a oportunidade para a realização de networking,
validação de ideias e aprimoramento de ferramentas. Ao final, os estudantes aprenderão a montar uma apresentação de
impacto e apresentarão para CEO´s de marcas consagradas da ABEDESIGN.
30
Flávia Virgínia Santos Teixeira Lana
Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes
Cursos específicos: Todos os cursos de design
40 horas
Quarta-feira – de 19h às 22h
Digital
Consultório Genofamily
O projeto Consultório Genofamily visa realizar intervenções à população, a partir de atendimentos pautados na lógica da
abordagem individual e familiar. As intervenções são realizadas por meio de teleatendimento, atendimento online, articulação
intersetorial entre Universidade, 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. Entende-se que atender o sujeito a partir da
perspectiva familiar, no contexto de pandemia, vem trazer acolhimento, escuta qualificada e orientações que sejam capazes
de estimular a tomada de consciência na adoção de comportamentos preventivos, bem como oferecer estratégias para a
melhoria da qualidade de vida.
40
Flávia Andrade Almeida
Ciências Biológicas & da Saúde
Cursos específicos: Enfermagem, Medicina, Psicologia, Nutrição, Naturologia, Fisioterapia
80 horas
Quarta-feira – de 15h às 18h
Digital
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Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

Busca ativa na política internacional contemporânea
Espaço de acompanhamento de elementos acadêmicos e empíricos (policy) nas dinâmicas de política internacional
contemporânea. Para além das pesquisas, os alunos trabalharão o desenvolvimento de textos analíticos com os resultados das
análises. O objetivo é 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 dos temas trabalhados.
30
Marina Scotelaro de Castro
Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas, Comunicação & Artes, Gestão & Negócios
60 horas
Segunda-feira – de 17h às 19h
Digital
Diversificação curricular integrada
Espaço de promoção cursos, palestras e ações práticas que complementam as áreas formativas-chave (e transdisciplinares) que
alcance diversos cursos das Humanidades. Serão desenvolvidos palestras e cursos livres de formação e complementação de
currículo (voltados também para áreas de atuação mercadológica). Ainda, trabalharemos laboratórios de práticas de resolução
de problemas nos espaços colaborativos do campus, proporcionando aos alunos atividades de ação/cooperação transversais.
10
Marina Scotelaro de Castro
Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas, Comunicação & Artes, Gestão & Negócios
60 horas
Quarta-feira – de 18h às 19h
Digital
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Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:

Jornada 2030: a cidade do amanhã
A "Jornada 2030, a Cidade do amanhã" é um programa transdisciplinar de desenvolvimento local com foco na promoção dos
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a criação de projetos de inovação voltados para a cidade de Belo
Horizonte. O projeto visa sensibilizar, capacitar e dar visibilidade a projetos e ideias inovadoras, promovendo uma comunidade
de jovens ativos e responsáveis em relação aos reais desafios da cidade de Belo Horizonte em alinhamento as agendas globais
de desenvolvimento. O projeto acontecerá por meio de uma plataforma gamificada em que alunos de ensino fundamental
(Escolas Municipais) e ensino médio (escolas particulares) irão conhecer desafios reais da cidade de Belo Horizonte. Junto de
mentores e facilitadores, eles irão identificar a relação do problema com os ODS, os principais envolvidos e, a partir de então,
terão um tempo para elaborar uma ideia inovadora que será finalizada e depositada via formulário.
30
Marina Scotelaro de Castro
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Humanas, Comunicação & Artes, Gestão & Negócios, TI & Computação
60 horas
Terça-feira e Quinta-feira – de 18h às 19º
Digital
Meta 9/TJMG
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Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:
Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

A partir do convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o projeto tem por escopo desenvolver ações concretas
de prevenção e/ou desjudicialização de litígios que estejam voltados para o alcance dos objetivos de desenvolvimento
sustentável (ODS) previstos na Agenda 2030 do Conselho Nacional de Justiça.
25
Suzana Santi Cremasco e Mariana Andrade Rodrigues
Ciências Jurídicas, Gestão & Negócios, TI & Computação
40 horas
Quarta-feira – de 19h às 20h30
Digital
Legal Lab
O Legal Lab é um laboratório que tem por finalidade compreender os impactos da tecnologia na prevenção e na solução de
conflitos na área do Direito.
25
Christiano José Perlatto
Ciências Jurídicas, TI & Computação
40 horas
Quarta-feira – de 19h às 20h30
Digital

Valorizaciência
O presente projeto de extensão tem por objetivo o desenvolvimento de estratégicas de comunicação direcionados à divulgação
científica, em particular às áreas da saúde, pesquisa e cotidiano dos profissionais envolvidos na pesquisa, desenvolvimento e
os impactos no cotidiano da sociedade. Pretende a produção de conteúdo multiplataforma, envolvendo as áreas de Publicidade
& Propaganda, Fotografia, Design e Jornalismo, no sentido de despertar no público o interesse pelos processos da academia,
da educação científica e da produção tecnológica proveniente dessas pesquisas. Em um contexto de disseminação de
informações equivocadas e falsas, que podem proporcionar risco à saúde e bem estar das pessoas, o projeto se justifica na
26

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professores
Responsáveis:
Público-alvo:

medida que buscará alertar e educar, por meio do engajamento voluntário, o público a respeito da importância de temas como
a Medicina e suas tecnologias, os riscos da automedicação, a trajetória histórica da pesquisa na área, importância e atuação
dos profissionais da saúde frente aos desafios da atualidade, sustentabilidade e meio ambiente. No formato de uma agência
de publicidade, pretende-se produzir VTs, spots, podcasts, games, quiz, exposições fotográficas, desenvolvimento de mascote
e/ou personagens, dentre outras tantas estratégias de comunicação que serão propostas em conjunto com equipe de criação
– alunos e professores participantes. Dessa forma, espera-se que, a partir dos resultados, a proposta possa se desdobrar em
outras campanhas, sempre no sentido da valorização do conhecimento, educação e cidadania.
40
Délcio Julião Emar de Almeida
Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes
Cursos específicos: Publicidade e Propaganda, Design, Fotografia e Jornalismo
80 horas
Segunda-feira e Quarta-feira – de 14h às 16h
Digital

A estimulação das inteligências múltiplas e o impacto no processo de aprendizagem de jovens e adultos
O projeto tem como propósito evidenciar o impacto das inteligências múltiplas, desenvolvidas por Howard Gardner, no
processo de aprendizagem, para um público que frequenta a escola na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA
(alunos e professores). Para isso, os alunos extensionistas dos cursos de licenciaturas do Unibh e da Una farão um estudo das
inteligências múltiplas e apresentarão propostas de atividades cognitivas, pedagógicas, lúdicas e/ou socioemocionais, que
possam estimular algumas das inteligências inerentes aos alunos e contribuir, assim, com o seu processo de aprendizagem.
Essas atividades serão criadas e elaboradas pelos alunos extensionistas e apresentadas aos professores da EJA, para que possam
usar como recursos inovadores (metodologia, técnicas...) para trabalhar com os seus alunos. Serão também (caso haja a
possibilidade do presencial) apresentadas e exercitadas com os alunos de EJA de uma escola pública de BH.
50
Carlos Donizetti da Silva
Ciências Humanas – Educação
Cursos Específicos: História, Letras, Matemática e Pedagogia
27

Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

80 horas
Quarta-feira – das 19h às 20h40
Híbrida – Quando possível, serão desenvolvidas atividades junto a escolas públicas de Belo Horizonte

Projeto:
Descritivo:

Cobertura jornalística sobre o meio ambiente em BH
O momento de pandemia que estamos vivendo nos chama a atenção para o descuido com o meio ambiente e as suas
consequências. O Projeto de Extensão “Cobertura jornalística sobre o meio ambiente em BH” busca criar narrativas jornalísticas
com informações obtidas em pesquisas e entrevistas online, além de registros visuais, sobre questões ambientais em Belo
Horizonte. O Projeto pretende mostrar a situação de praças e parques públicos que necessitam de revitalização e áreas da
cidade que sofrem com as enchentes, próximas a córregos e rios que circulam embaixo da cidade, entre outras temáticas
possíveis, documentando a situação das comunidades do entorno desses locais. O objetivo é dar voz às pessoas diretamente
afetadas pelos danos ao meio ambiente na cidade, chamando a atenção da sociedade e das autoridades para a necessidade de
preservação e de manutenção dos espaços coletivos, considerando a qualidade de vida da população. Os alunos atuam na
produção das reportagens e na pós-produção, com a orientação da professora coordenadora do projeto, exercitando a edição
de textos e a edição e tratamento das imagens, tendo como resultado uma revista eletrônica.
80

Número de vagas:
Professore
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

Maria Magda de Lima Santiago
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Comunicação & Artes, Engenharias
60 horas
Quarta-feira – das 19h às 21h50
Digital
Design e educação: desenvolvimento de produtos educacionais
O projeto propõe a experimentação e o desenvolvimento metodológico de produtos de natureza educacional que se
constituam em material que possa ser utilizado por profissionais da educação para a melhoria da qualidade do ensino básico
de nossa região. O projeto busca a construção de um saber interdisciplinar que conjugue conceitos, modelos e metodologias
oriundos de várias áreas do conhecimento, promovendo uma interação dialógica entre professor(es) e alunos do Centro
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Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

Universitário Una com professores e pesquisadores da educação básica das redes pública e privada de Belo Horizonte e Região
Metropolitana.
30
Rubens Rangel Silva
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Humanas - Educação, Comunicação & Artes, TI & Computação
60 horas
Quarta-feira – das 14h às 18h
Digital

Projeto:
Descritivo:

Práticas integrativas e complementares de saúde para a promoção de saúde e prevenção de doenças

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

120

Projeto:

Techno girls

Trata-se de um projeto que visa a divulgação das práticas integrativas e complementares da saúde. Neste contexto pandêmico
em que estamos inseridos, percebe-se maior sofrimento das pessoas em relação às restrições postas pelo ""novo"" coronavírus.
Neste sentido, as práticas integrativas se configuram numa alternativa para que todos tenham mais qualidade de vida. Se mais
pessoas souberem dos seus benefícios, mais poderão utilizá-las, em seus diversos formatos, pois mesmo sendo tão aplicáveis
e necessárias, elas são pouco conhecidas.

Maria de Fátima da Silva Castro
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas, Ciências Médicas, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira – das 07h30 às 10h
Digital
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Descritivo:

O projeto tem como objetivo realizar ações para aumentar a representatividade das mulheres na área da Computação,
despertando o interesse de futuras estudantes e mantendo a motivação daquelas já inseridas nos cursos de Tecnologia e afins
do Centro Universitário Una e demais escolas do grupo Ânima. Como ações do projeto pretende-se: ofertar minicursos e
oficinas; levantar dados e publicações científicas sobre a temática; palestras com estudantes e profissionais que já atuam na
área compartilhando suas experiências.

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

50

Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professores
Responsáveis:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

Erica Rodrigues de Oliveira
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Humanas - Educação, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI &
Computação
60 horas
Quarta-feira – das 12h às 13h ( a flexibilizar com o corpo discente do projeto posteriormente caso seja necessário)
Digital

Liga de Inventores do UniBH
O projeto tem como objetivo a criação de jogos inclusivos para crianças, adolescentes e idosos com dificuldades no
aprendizado, na coordenação motora, com déficit de atenção, audiovisuais e autismo. Os alunos desenvolvem os jogos que
serão confeccionados no desing LAB e entregues a instituições como casas de acolhimentos, creches, APAE e asilos.
400 vagas
Flávio Henrique Batista de Souza e Vinnicius Dordenoni Pizzol
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
80 horas
Sexta-feira – de 17h às 18h50
Digital
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Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professores
Responsáveis:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professores
Responsáveis:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

Transferência de Conhecimento e Interação com a Sociedade
O projeto tem como objetivo a criação de conteúdos de Podcast e vídeos, para esclarecer dúvidas do cotidiano da sociedade,
curiosidades, rodas de conversas, assuntos delicados, reforço escolar e divulgação das profissões, sempre promovendo a
interação aluno x sociedade, reforçando a compreensão, auxiliando a expressão e o ensino.
400
Flávio Henrique Batista de Souza e Vinnicius Dordenoni Pizzol
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
80 horas
Quinta-feira – de 17h às 18h50
Digital
Ferramenta Web Guia para alunos do ensino médio da rede pública da Região Oeste de BH
O projeto tem como objetivo reunir informações e facilites para alunos de escolas públicas da Região Oeste de BH. A ferramenta
busca ser acessível para todo dispositivo de acesso à internet, com uma proposta de solução responsiva. O guia irá consistir em
texto e vídeos com explicações de como tirar documentação, como conseguir participar de programas como o jovem aprendiz,
cursos gratuitos da região, locais para treinamento esportivo e lazer, empresas parceiras de programas de estágios. Os
participantes irão fazer o mapeamento, o site e divulgar a ferramenta para os alunos da região. Também serão gravados vídeos
informativos, visitas e palestras junto às escolas parceiras.
400
Flávio Henrique Batista de Souza e Vinnicius Dordenoni Pizzol
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
80 horas
Quarta-feira – de 16h às 17h30
Digital
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Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciência no Vetor Norte
Devido ao cenário de ensino remoto vivenciado desde o ano passado, houve um grande prejuízo ao aprendizado,
principalmente dos alunos das escolas públicas. Assim, os alunos que realizarão o ENEM na busca de educação superior, ficam
mais inseguros, visto que o cronograma provavelmente não foi totalmente contemplado. Assim, esse projeto propõe aulas de
reforço, a partir de vídeos curtos e didáticos, que servirão de apoio aos alunos, de modo a deixá-los mais preparados para
cumprirem essa etapa.
100
Paula Sant'Anna Moreira Paisa
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas,
Comunicação & Artes, Engenharias, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira – das 17h às 19h
Digital
Consultoria jurídica na prática
O projeto objetiva contribuir para a formação acadêmica dos estudantes, por meio da realização de ações e atos relacionados
ao cumprimento da Meta 9 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), visando a prevenção ou desjudicialização de litígios. Para
tanto, os alunos realizarão atendimento jurídico com coleta de dados de demandas reais e recorrentes em seus círculos sociais,
de modo a trazer casos que, após triagem, serão estudados em grupo pelos alunos, sob orientação do(s) professor(es). Por fim,
será elaborado parecer e, sendo o caso, encaminhamento ao NPJ, PAPRE, NUSC ou outro direcionamento que se entenda
conveniente.
40
Marcelo Henriques de Andrade
Ciências Jurídicas
40 horas
Quarta-feira – das 21h às 22h40
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Modalidade:

Digital

Projeto:
Descritivo:

Direito na escola
Temas jurídicos são extremamente relevantes não apenas para profissionais da área, mas, antes, para a formação de cidadãos
conscientes, livres e participativos. O projeto tem como objetivo a preparação de minicursos ou aulas isoladas, destinadas a
estudantes de nível médio, a título de formação complementar. As aulas serão ministradas mediante parcerias com escolas ou,
caso não seja possível, gravadas e disponibilizadas ao público pelas redes sociais.
20

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:

Marcelo Henriques de Andrade
Ciências Jurídicas
40 horas
Quarta-feira – das 16h às 17h40
Digital
Projeto de saúde da mulher (gestante)
O projeto proporciona ao aluno práticas multidisciplinares que versam sobre a saúde da mulher. Nesse contexto, são
desenvolvidas ações específicas direcionadas para a saúde da mulher gestante e da puérpera. Em uma parceria inédita com o
Hospital Sofia Feldman - referência nacional na integralidade da assistência à mulher e ao recém-nascido - e com uma proposta
inovadora nas políticas de saúde pública da saúde da mulher, o aluno poderá participar das reuniões do projeto, das
capacitações e atuar no Hospital Sofia Feldmam sob a supervisão de profissionais da área da saúde (prática realizada de acordo
com as determinações vigentes da vigilância sanitária, percurso acadêmico do aluno e oferta de vagas). Sendo assim,
abordagens atualizadas e práticas baseadas em evidências são desenvolvidas no projeto, preparando o aluno para atuação
segura no mercado de trabalho.
50
Ana Amélia Fonseca Viana Cruz
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Médicas
40 horas
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Dias e horários:
Modalidade:

Quarta-feira – das 19h às 21h
Híbrida – Quando possível, serão realizadas atividades junto ao Hospital Sofia Feldman ou Unidade Cristiano Machado

Projeto:
Descritivo:

Roda científica: vamos conversar sobre saúde e qualidade de vida
O projeto tem por objetivo promover a popularização do conhecimento científico por meio de rodas de conversa, para falar
sobre temas importantes de saúde e qualidade de vida. Para tanto, os alunos participantes do projeto deverão organizar rodas
de conversas sobre temas diversos e de interesse da comunidade. As atividades a serem desenvolvidas consistem em escolher
um tema, pesquisar, organizar a roda de conversa, convidar profissionais atuantes nas áreas dos temas e fazer a mediação da
roda de conversa.
70

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

Tânia Maria Leite da Silveira
Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Médicas
80 horas
Quarta-feira – das 19h às 20h30
Digital
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