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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Buritis 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Projeto: Acesso à justiça e sistema multiportas: do ordinário ao extraordinário 

Descritivo: O projeto comporta pesquisa e extensão universitárias (algumas em convênio com o Poder Judiciário) para a prevenção e 
desjudicialização de conflitos (ODS 16 da Agenda 2030 da ONU e meta 09 do CNJ). Propõe-se a democratização do acesso à justiça 
inclusiva dos mais diferentes métodos de solução de conflitos, com estudo e detalhamento tanto daqueles mais consagrados, como 
também daqueles extraordinários, ainda pouco estudados em nosso país, como mini trial, comitê de resolução de disputas, círculo 
de diálogo de paz etc. Os discentes participantes deverão realizar atividades no Núcleo de Solução de Conflitos (NUSC) e entregar 
um produto (nos mais variados formatos), havendo incentivo para elaboração de artigos científicos. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Daniel Secches Silva Leite. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Gestão 
da Inovação e Empreendedorismo Digital, Negócios Digitais, Mediação, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 
Registro, Jogos Digitais. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 11h15min às 12h15min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Atendimento interdisciplinar na assistência às pessoas com Transtornos Alimentares 

Descritivo: Os transtornos alimentares são condições graves relacionadas a comportamentos persistentes que afetam negativamente a vida de 
muitas pessoas. Tendo em vista o elevado número de pessoas com transtorno mental, há de se pensar em uma abordagem 
interdisciplinar para melhorar a capacidade de enfrentamento dos profissionais envolvidos. Os alunos serão capacitados e atenderão 
os pacientes inscritos. A partir das ações a serem efetivadas, poderão surgir novas oportunidades para melhoria da assistência que 
vem sendo prestada. O serviço será alicerçado por meio de ações de promoção de saúde, de tal forma a tornar o indivíduo 
responsável pelo seu cuidado. 

Número de vagas: 60 

Professor Denise Alves Perez. 
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Responsável: 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Pedagogia, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 8h30min às 11h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: As crianças com deficiência e a escola: construindo práticas de liberdade 

Descritivo: Contextualização geral sobre o conceito de infância. Deficiência e suas implicações psicossociais. As múltiplas infâncias. O conceito 
de estigma. Educação inclusiva. Planejamento e realização e intervenções. Território 1: Escola Estadual Afonso Pena: escola localizada 
próximo à UNA (Campus Aimorés), atendimento a crianças com necessidades educacionais especiais. Território 2: Vila Esperança:  
ocupação situada no Bairro das Indústrias em Belo Horizonte, atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade social. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Fabíola Fernanda Do Patrocínio Alves. 

Público-alvo: Design, Design de Animação, Design Gráfico, Nutrição, Arte e Educação, Letras, Pedagogia, Psicologia, Psicologia e Trabalho 
Humano, Cinema e Audiovisual, Fotografia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 17 às 18h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Ciência do bem 

Descritivo: No segundo semestre do projeto o objetivo será desenvolvimento de equipamentos e dispositivos para auxiliar a recuperação e o 
cotidiano de idosos em casa de acolhimento. A instituição parceira será escolhida pelos estudantes, em seguida, uma visita para 
análise e identificação de problemas e soluções. A parte de execução se baseia na prototipagem e modelagem e, por fim, corte e 
montagem do objeto. 

Número de vagas:  80 
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Professor 
Responsável: 

Vinnicius Dordenoni Pizzol. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 18 às 20h30min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Clínica de Direito Penal 

Descritivo: A Clínica de Direito Penal tem como objetivo a inserção da Faculdade de Direito da UniBH na difusão de informações jurídicas 
relevantes para a coletividade. A percepção da violência em nosso cotidiano trás para todos a curiosidade de saber mais sobre 
direitos fundamentais e Direito Penal, bem como a necessidade do cidadão de se munir de informações técnico-jurídicas sobre temas 
recorrentes. Pretende-se a partir do interesse de temas escolhidos pelos alunos acerca da violência urbana problematizar, refletir, 
criticar e produzir conteúdo de conhecimento jurídico relevante para a sociedade. 

Número de vagas:  25 

Professor 
Responsável: 

Cristina Capanema Pereira de Almeida. 

Público-alvo: Direito, Criminologia, Gestão da Segurança Pública Live, Serviços Judiciais, Serviços Penais. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 9 às 12h. 

Modalidade: Híbrido. 
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Projeto: Comunica estudante: da universidade para a vida (comunicação assertiva e desenvolvimento de habilidades sociais no público 
universitário) 

Descritivo: Este projeto tem como objetivo geral realizar encontros online (rodas de conversa) junto ao público universitário visando o 
desenvolvimento de comunicação assertiva e de habilidades sociais deles em suas relações interpessoais. Os objetivos específicos 
do projeto são: -Estimular o público participante (universitários de outras IES) dos encontros no que se refere à importância de um 
repertório comunicativo mais amplo e assertivo para as relações interpessoais e para o trabalho de modo geral. -Produzir e oferecer 
encontros temáticos online (comunicação assertiva, comunicação não violenta e habilidades sociais) ao público participante 
(universitários/as de outras IES), possibilitados a partir da divulgação do serviço através de mídias digitais. 

Número de vagas:  60 

Professor 
Responsável: 

Manuela Gomes Lopes Cotta. 

Público-alvo: Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Comunicação e Marketing, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação em Mídias Digitais. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quinta-feira das 15h45min às 17h. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: COVID VAC UniBH 

Descritivo: O Projeto COVID VAC UniBH vem proporcionar atividades assistenciais e educativas voltadas à promoção da saúde no contexto da 
pandemia da COVID-19. A partir da realização da vacinação e a testagem rápida para COVID, os alunos poderão vivenciar atividades 
relacionadas ao processo de trabalho da sala de vacinação e do Centro de Testagem COVID. As ações do projeto impactam tanto a 
população de Belo Horizonte, quanto a população dos municípios vizinhos, na medida em que oferece vacinação e testagem rápida, 
de forma gratuita, a partir da parceria entre o centro Universitário UniBH e a Prefeitura de Belo Horizonte. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Flávia Andrade Almeida. 
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Público-alvo: Enfermagem, Medicina. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Terça-feira das 13 às 17h30min. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Covid-19: UniBH em ação 

Descritivo: O projeto é uma parceria do UniBH com a prefeitura de Belo Horizonte e visa a testagem da população para o Covid-19, como uma 
das estratégias de combate à transmissão do vírus. Os alunos recebem um treinamento teórico-prático e realizam testes rápidos 
imunocromatográficos para a detecção de proteína viral. O aluno deverá se dedicar 5 horas semanais às atividades do projeto e além 
da testagem propriamente, o aluno também realiza atividades de cadastro de pacientes na plataforma e-SUS, coleta nasofaríngea e 
orientações aos pacientes. 

Número de vagas:  25 

Professor 
Responsável: 

Danielle Nogueira De Assis. 

Público-alvo: Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Farmácia, Medicina, 
Odontologia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quinta-feira das 8 às 12h ou das 13h30min às 17h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Design e educação: desenvolvimento de produtos educacionais 

Descritivo: O projeto propõe o estudo e o desenvolvimento de produtos de natureza educacional que se constituam em material que possa ser 
utilizado por professores(as) e alunos(as) do ensino básico. Nesse sentido, o projeto busca aliar os processos metodológicos do 
design, bem como seu caráter transformador, às experiências práticas de produção de conhecimento vivenciadas em salas de aula 
por educadores(as) do ensino básico com o intuito de desenvolver produtos educacionais (jogos, material editorial, catálogos, kits, 
aplicativos, sites e outras experiências gráficas) de forma criativa e inovadora para melhorar a qualidade do ensino em nossa região. 
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Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Rubens Rangel Silva. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Arquitetura e Design, Arte e Educação, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social - Publicidade e 
Propaganda, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, Produção Multimídia, Produção Publicitária, Publicidade 
e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação em Mídias Digitais, Todos os cursos da área 

de TI e Computação. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 14 às 18h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: DIACARE: cuidados em Diabetes 

Descritivo: A Diabetes é uma doença multifatorial, muitas vezes assintomática, que pode levar a muitas complicações, aumentando o risco de 
morbi-mortalidade cardiovascular. O projeto “DIACARE: cuidados em Diabetes” visa a abordagem multiprofissional de estudantes 
dos Cursos de Fisioterapia, Nutrição e Enfermagem junto aos indivíduos com diabetes, atuarem com orientações e atividades 
terapêuticas para minimizar os problemas físicos, metabólicos e psicossociais relacionados a essa doença. O projeto é realizado em 
parceria com a Paróquia Sagrada Família, no Bairro Havaí, sendo que os encontros presenciais acontecerão às quartas, pela manhã, 
no salão paroquial, que se localiza na Rua Peônia, 81, no Bairro Havaí. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Luciana Campanha Versiani. 

Público-alvo: Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 9 às 11h. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Envelhecimento e funcionalidade 

Descritivo: O envelhecimento e o aumento da expectativa de vida são considerados um dos grandes progressos da humanidade, entretanto, 
alguns idosos podem apresentar um envelhecimento bem-sucedido, com a ausência de doenças ou poucas limitações, enquanto 
outros podem ter algumas condições de saúde que podem evoluir para a perda de autonomia e independência. O projeto 
"Envelhecimento e funcionalidade" propõe a realização de atividade fisioterapêuticas funcionais, com o objetivo de reduzir e 
compensar os comprometimentos inerentes à velhice. O projeto será realizado na Clínica Integrada da Saúde, no Campus Buritis do 
UniBH, e receberá idosos que moram nos bairros Buritis, Estoril, Havaí, Palmeiras, Estrela Dalva e adjacências. Os encontros 
presenciais acontecerão às quartas, no período da tarde. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Luciana Campanha Versiani. 

Público-alvo: Fisioterapia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 15h30min às 17h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Estimulação das inteligências múltiplas e o impacto no processo de aprendizagem de jovens e adultos da EJA de escolas da Rede 
Municipal de BH 

Descritivo: Evidenciar o impacto das inteligências múltiplas na aprendizagem dos alunos da Educação de Jovens e Adultos. Para isso os alunos 
extensionistas das licenciaturas do UniBH e Una, farão um estudo dessas inteligências e apresentarão propostas de atividades 
inovadoras e lúdicas, que possam estimular algumas das inteligências inerentes aos alunos e contribuir com a sua aprendizagem. 
Essas atividades serão elaboradas pelos extensionistas, a partir da escuta e acolhimento, tendo os potenciais, talentos e recursos do 
público-alvo. As produções serão apresentadas, presencialmente, aos alunos em escolas públicas de BH e aos professores como 
recursos inovadores, para usarem no seu processo de ensino. 

Número de vagas:  50 

Professor  Carlos Donizetti da Silva. 
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Responsável: 

Público-alvo: História - Licenciatura, Letras, Letras - Inglês, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, 
Matemática - Licenciatura, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Serviço Social. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 20h30min. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Estruturando o seu negócio 

Descritivo: O projeto visa estimular os alunos e a comunidade (empresas da região de BH) na formulação de planos de negócios, perpassando a 
discussão de análises de mercado, financeira e econômica, e custos de um empreendimento já desenvolvido ou a ser desenvolvido. 
Além disso, possui os seguintes objetivos específicos: -Conhecer e selecionar as principais ferramentas para o mapeamento e 
diagnóstico de um problema; -Conhecer as ferramentas para selecionar e avaliar alternativas (Tradeoffs, matriz de resultados, matriz 
de prioridades, árvore da decisão, sistemas inteligentes); -Conhecer os aspectos administrativos, legais, mercadológicos, técnicos, 
econômicos e financeiros; -Conhecer as possibilidades de custo e financiamento; -Aprender a realizar o estudo de viabilidade e 
Análise de risco. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Fernando Antônio França Sette Pinheiro Júnior. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e 
de Investimento, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Comércio Internacional - Bacharelado, 
Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da 
Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão da Qualidade, Gestão da Segurança Pública, Gestão de Recursos Humanos, Gestão 
Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão Portuária, Gestão Pública, Logística, Marketing. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 21h30min. 

Modalidade: Híbrido. 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Projeto: Investigação de novos materiais e tecnologias construtivas utilizados na construção civil 

Descritivo: O presente projeto pretende realizar, em conjunto com a comunidade do entorno do campus, uma investigação sobre materiais e 
tecnologias construtivas que estão sendo utilizadas na construção civil. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

 Renata Bacelar Teixeira. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil. 

Carga horária: 40 horas. 

Dias e horários: Quinta-feira das 14 às 16h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Jornal Hiperlocal 

Descritivo: O Projeto de Extensão Jornal Hiperlocal, que ocorre no campus Liberdade, tem como proposta produzir e editar conteúdo – notícias, 
entrevistas, podcasts, reportagens multimídia – sobre questões comunitárias dos bairros no entorno da Cidade Universitária Una. 
O objetivo é realizar a cobertura jornalística permanente de acontecimentos no Centro, Lourdes, Savassi e Funcionários, de modo a 
dar voz às comunidades locais sobre demandas nas áreas social, ambiental e cultural. Os alunos desenvolvem a pesquisa, a busca de 
fontes, as entrevistas, a redação e a reescrita. O resultado, em 2022/1, foi uma reportagem com 15 entrevistas, 9 fotos e um cartum, 
a partir da pauta “Pessoas em situação de rua”. 

Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Maria Magda de Lima Santiago. 

Público-alvo: Design, Design - Bacharelado, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Arte e Educação, Formação em Gestão 
de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Letras, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e 
Inglês, Serviço Social, Gestão Ambiental, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação 

Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, 
Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, Produção Multimídia, 
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Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - 
Comunicação em Mídias Digitais, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Gestão Pública, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h30min às 21h30min. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Laboratório de práticas inclusivas em espaços escolares e não escolares 

Descritivo: Contribuir para uma sociedade inclusiva é responsabilidade de todos nós! Conforme a Lei nº 13.146 (BRASIL, 2015) as barreiras 
constituem “qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem 
como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao 
acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros”. Logo, o projeto “Laboratório de práticas inclusivas 
em espaços escolares e não escolares” visa promover a elaboração de práticas e instrumentos que promoverão a eliminação dessas 
barreiras, em espaços escolares e não escolares. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

 Ana Carolina Machado Ferrari. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Animação, Design de Games, Design de Interiores, Design de Produto, Design Gráfico, 
Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física – Licenciatura, Animação, Cinema e Audiovisual, Dança, Linguagem, Cultura e 
Sociedade, Produção Audiovisual, Teatro. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 21h. 

Modalidade: Híbrido. 
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Projeto: Liga de inventores UniBH 

Descritivo: No quinto semestre do projeto seu objetivo será a criação de jogos de tabuleiros para crianças e adolescentes com câncer da Casa 
de Apoio AURA. A Casa de Apoio Aura foi a parceira escolhida, a instituição trabalha com crianças e adolescentes com câncer e foi 
fundada em 1998, está localizada em  BH/MG. O processo de criação dos jogos ocorrerá da seguinte maneira: estudantes dos diversos 
cursos serão divididos em grupos. Conjuntamente, trabalharão na elaboração de ideias e desenvolvimentos de desenhos no software 
AutoCAD. Em seguida, os jogos serão cortados em uma cortadora a laser ou impressos na impressora 3D do Design Lab e distribuídos 
à instituição parceira. 

Número de vagas: 80 

Professor 
Responsável: 

 Vinnicius Dordenoni Pizzol. 

Público-alvo: Todos os cursos. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 20h30min às 22h. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Marketing e comunidade 

Descritivo: O projeto objetiva o desenvolvimento de estratégias de comunicação direcionados a iniciativas de pequenos negócios em áreas 
carentes e periféricas, atuando junto às diversas iniciativas por parte de moradores de vilas e comunidades, no sentido de 
complementar ou até mesmo compor a renda da família. Pretende-se compartilhar com esses empreendedores conhecimentos a 
respeito de estratégias de comunicação, gerenciamento de suas marcas, redes sociais, possibilidade de parcerias que podem 
potencializar seus negócios e ampliar o escopo de suas marcas, a partir de estratégias de consultoria, palestras e workshops, 
identidade visual e embalagem, contribuir para que esses negócios cresçam e perpetuem. 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

 Délcio Julião Emar de Almeida. 

Público-alvo: Todos os cursos. 
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Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 21 às 22h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: MeRis: Monitor mercadológico de risco político e geopolítico 

Descritivo: O monitor buscará ofertar dados gratuitos sobre preços de insumos básicos para o mercado (gasolina, alimentos etc.) e estudos 
sobre fatores políticos na sua volatilidade. Público-alvo: consumidores, empreendedores e comerciantes do entorno de BH. Tópicos: 
Conceito de risco político e geopolítico e sua diferenciação dos riscos econômicos e industriais. Instituições políticas. Fundamentos 
das Relações Internacionais. Economia política internacional. Prêmio do dólar americano. Comércio internacional de petróleo, gás 
natural e outros insumos básicos. Agricultura e outras commodities. Tributação e preço final de insumos básicos no Brasil. 
Modelagem de cenários prospectivos. 

Número de vagas: 20 

Professor 
Responsável: 

 Leandro Terra Adriano. 

Público-alvo: Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional, Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão do Agronegócio, Geografia - 
Licenciatura, Matemática, Matemática – Licenciatura, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Software, Administração, 

Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Comércio Exterior, 
Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Comércio Internacional - Bacharelado, Gestão Financeira, Relações 
Internacionais, Banco de Dados: Data Science, Big Data e BI, Big Data e Inteligência Analítica, Ciência da Computação, Ciência dos 
dados, Sistemas de Informação. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 22h. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Orienta jovem: orientação vocacional e profissional para jovens do ensino médio (autoconhecimento e projeto de vida) 

Descritivo: Realização de dinâmicas/encontros de orientação vocacional e profissional junto ao público adolescente do Ensino Médio de escolas 
públicas e privadas, visando o desenvolvimento de autoconhecimento, conhecimento sobre o mundo das profissões e características 
do mundo do trabalho contemporâneo. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

 Manuela Gomes Lopes Cotta. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Humanas e da Educação, Comunicação e Marketing, Comunicação Social - Publicidade e 
Propaganda, Jornalismo, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quinta-feira das 14 às 15h15min. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Práticas de alfabetização e letramento para crianças de escolas públicas 

Descritivo: Este projeto propõe aos alunos inscritos a realização de oficinas com crianças do 1º ciclo em escolas públicas, para que elas sejam 
alfabetizadas na perspectiva do letramento. Na fase inicial do projeto haverá uma formação com os alunos para a compreensão da 
base teórica relacionada à alfabetização e letramento e o planejamento das oficinas. Após essa etapa serão realizadas atividades 
junto com as crianças nas escolas. 

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

 Eliane Maria Freitas Monken. 

Público-alvo: Pedagogia. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h30min às 21h. 

Modalidade: Híbrido. 
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Projeto: Probióticos artesanais para a promoção da saúde 

Descritivo: O projeto tem como objetivos realizar revisão bibliográfica sobre os probióticos e sua funcionalidade; produzir probióticos artesanais 
em sistema piloto no laboratório de técnica dietética do UniBH; criar material didático de apoio para oficinas de produção de 
probióticos caseiros; criar material de divulgação das oficinas de produção de probióticos caseiros; realizar oficinas de produção de 
probióticos caseiros para a comunidade. 

Número de vagas: 20 

Professor 
Responsável: 

 Cibele Tosin Stroppa. 

Público-alvo: Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, Medicina, Nutrição, Gastronomia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quinta-feira das 17h30min às 18h30min. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Saúde em foco: o que saber sobre exames laboratoriais 

Descritivo: O projeto tem como proposta a conscientização da população acerca da importância dos exames laboratoriais para o diagnóstico e 
acompanhamento de pacientes portadores de ISTs (HIV, hepatites virais e sífilis), bem como informar sobre a sua finalidade e 
interpretação. Além disso, visa realização de testagem de pacientes na Clínica Integrada de Saúde-UniBH, para doenças como 
hepatites virais, sífilis, glicemia e tipagem sanguínea. Para o desenvolvimento das atividades, o aluno deve se dedicar 6 horas 
semanais ao projeto, sendo 2 horas em formas de encontros presenciais ou virtuais e 4 horas para a elaboração de materiais 
educativos para serem divulgados em redes sociais ou palestras. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

 Danielle Nogueira de Assis. 

Público-alvo: Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, Medicina, Naturologia, Nutrição, Odontologia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 14 às 16h. 
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Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Serviço de vacinação e ações de promoção de saúde e prevenção de doenças 

Descritivo: O projeto terá como principais atividades promover a vacinação contra a Covid-19 e outras disponibilizadas pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Belo Horizonte; aferição de sinais vitais, medição de glicemia capilar (para os pacientes elegíveis) e encaminhamento 
daqueles que apresentarem parâmetros alterados; realização de testes para detecção precoce da Covid-19 e das Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST); medição do IMC, entre outras ações. 

Número de vagas: 80 

Professor 
Responsável: 

 Maria de Fátima da Silva Castro. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Segunda à Sexta-feira das 7 às 18h, conforme alinhamento com a docente. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Sorriso em dia 

Descritivo: O projeto Sorriso em dia oferece à comunidade triagem e encaminhamento para o tratamento odontológico nas demais clínica do 
UniBH. Simultaneamente ao exame clínico, oferece ao paciente diagnóstico, profilaxia (limpeza dentária), orientação em saúde bucal 
e o devido encaminhamento para sequência do tratamento. 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

 Rodrigo Souza Capatti. 

Público-alvo: Odontologia. 

Carga horária: 60 horas. 

Dias e horários: Quinta-feira e Sábado manhã ou noite, conforme alinhamento com o docente. 
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Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: TBC in foco 

Descritivo: O projeto tem como objetivos auxiliar nas demandas contra TBC no município de São José da Lapa/MG; capacitar profissionais sobre 
o fluxo de atendimento, tratamento e acompanhamento dos pacientes pelo município; promover educação em saúde para a 
comunidade a fim de prevenir contaminações e esclarecimento sobre transmissão e tratamento; acompanhar os contatos dos 
pacientes com diagnóstico de TBC para rastreamento da doença no município. 

Número de vagas: 25 

Professor 
Responsável: 

 Maria Carolina Costa Rezende. 

Público-alvo: Enfermagem, Medicina. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira (manhã, tarde ou noite, conforme alinhamento com a docente). 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Uni amamenta 

Descritivo: Promover uma cultura de respeito e apoio à amamentação, através da disponibilidade de um espaço com conforto, segurança e 
tranquilidade, destinado a gestantes, puérperas e mulheres que amamentam e que se afastam de seus filhos em virtude do retorno 
ao trabalho. As mulheres serão orientadas e auxiliadas a como manter a lactação, através da compreensão a respeito do manejo e 
cuidados do aleitamento materno. A comunidade atendida serão as usuárias da Regional Oeste da Prefeitura de Belo Horizonte, 
além das funcionárias, professoras e alunas da própria Instituição/UniBH, através do Projeto Bem-Estar do grupo Ânima. 

Número de vagas: 20 

Professor 
Responsável: 

 Mara Cláudia Azevedo Pinto Dias. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Psicologia. 

Carga horária: 80 horas. 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Dias e horários: Quarta e Quinta-feira (manhã, tarde ou noite, conforme alinhamento com a docente). 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: UniBHFIT 

Descritivo: Atividades Fitness, fundado em 30 de outubro de 2017, teve origem a partir das atividades desenvolvidas nas áreas de dança e 
ginástica coletiva na Academia Escola do curso de educação Física do Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH e 
principalmente pela necessidade de promover mais experiências aos alunos, relacionadas à Dança. Inicialmente, criamos um canal 
no Youtube, onde o objetivo era postar coreografias inéditas, a partir daí, o grupo começou a ser convidado para eventos na 
instituição, um tempo depois eventos externos, e atualmente, desenvolvemos projetos com diversos parceiros. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

 Eliney Silva Melo/Maria Cecília Impellizzeri. 

Público-alvo: Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física – Licenciatura. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Segunda, Quarta e Sábado das 14 às 21h, conforme alinhamento com a docente. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Urgência em foco 

Descritivo: A proposta do projeto é que o estudante desenvolva a capacidade de fazer um diagnóstico e tratar urgências odontológicas. Para 
isso, é importante o conhecimento de um tratamento individualizado e um planejamento baseado nas necessidades de cada 
paciente. Tudo isso, baseado em evidência científica. Além disso, o estudante pode desenvolver a habilidade de orientar seu paciente 
no sentido da prevenção das urgências e saber as necessidades existentes para que possa fazer um diagnóstico integrado e 
encaminhamento. Serão realizados atendimentos nas clínicas odontológicas do UniBH, onde o aluno deverá escolher 1 dia de 
atendimento (tarde ou noite). Este projeto tem portas abertas à toda a comunidade local e às cidades vizinhas, buscando resolver 
casos de urgências odontológicas que não podem aguardar as vias habituais de tratamento.  

Número de vagas: 100 
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Professor 
Responsável: 

 Rodrigo Souza Capatti. 

Público-alvo: Odontologia. 

Carga horária: 60 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira das 19 às 22h ou Sexta-feira das 14 às 17h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Velhice vulnerável: ações interdisciplinares da Una Cristiano Machado com idosos da comunidade 

Descritivo: O projeto está vinculado ao Programa Educacional “Biologia do Viver: saúde e educação em todas as fases da Vida” que visa a 
melhoria da qualidade de vida da população que reside ao entorno do campus Cristiano Machado quanto aos aspectos de saúde e 
de educação. O Projeto tem como objetivo geral desenvolver atividades para o conhecimento, aperfeiçoamento da assistência à 
saúde e da educação em saúde para idosos residentes em Instituições de Longa Permanência ou Idosos em situação de rua, que 
estão vulneráveis a desenvolver solidão, depressão e abandono, somados às características típicas do envelhecimento. 

Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

Aline Figueiredo Camargo. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 20h30min. 

Modalidade: Híbrido. 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

NACIONAIS 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e modalidades. 

Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Projeto: Grupo de resgate animal UniBH 

Descritivo: O projeto tem como objetivo principal a atuação e aprendizado sobre socorrismo e resgate técnico animal, atuando nos principais 
cenários de ambientes de desastres ambientais e ocorrências de socorro e atendimento emergencial urbano. Destaca-se que 
aprender sobre atendimento pré-hospitalar veterinário (APHV) e sobre socorrismo é uma área nova e de grande importância em 
nossa profissão. Além disso, o projeto irá impactar toda a região metropolitana de Belo Horizonte e pode atuar em nível nacional, 
caso haja desastres naturais. 

Número de vagas:  300. 

Professor 
Responsável: 

Aldair Junio Woyames Pinto. 

Público-alvo: Ciências Biológicas e Medicina Veterinária. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta e Quinta-feira das 16h30min às 19h. 

Modalidade: Híbrido. 

 


