


O projeto “Gênero em Discussão: fornecendo informações” tem como objetivo trazer assuntos pertinentes para
debate nos dias de hoje, buscando oferecer informações sobre a desigualdade de gênero para a comunidade. Em
tempos de pandemia a rede social Instagram está sendo movimentada de diversas formas, uma delas são os posts
publicados semanalmente. Um grupo de alunas se organiza para a cada semana trazer um tema com várias
informações e curiosidades para o público. Após realizar pesquisas sobre o tema escolhido, são desenvolvidas algumas
artes pelo aplicativo Canva. Vários assuntos já foram abordados, entre eles: o que é feminismo?; Feminismo negro;
Feminicídio; Violência contra a mulher Na sociedade e nas universidades; Saúde mental da mulher; o papel dos
homens no combate ao sexismo e à desigualdade; autocuidado e várias dicas e sugestões sobre feministas que
contribuíram com a luta para os direitos das mulheres. Buscamos, através desses posts trazer informações e atenção
para esses assuntos de extrema importância para ser discutido nos dias de hoje, a fim de combater cada vez mais a
desigualdade de gênero e contribuir com informação de qualidade para todas e todos.
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O objetivo do projeto de Extensão “Gênero em discussão” desenvolvido durante este ano é trazer para a comunidade,
especialmente à comunidade acadêmica, a discussão sobre as relações de gênero existentes na sociedade e que ainda
determinam relações de poder e violência entre homens e mulheres. Considera-se essencial à formação dos
acadêmicos a leitura sobre as relações de gênero presente na sociedade e nas instituições bem como o
comprometimento no combate às desigualdades e à violência. A desigualdade de gênero marca a sociedade brasileira,
uma vez que o Brasil é o 5º país no mundo onde mais mulheres morrem em virtude do seu gênero, com média de 4,8
assassinatos a cada mil mulheres. Além disso, no dia-a-dia, mulheres gastam em média 10 horas a mais que homens no
cuidado com casa e filhos e, embora tenham mais formação que homens, recebem 20% a menos que homens. Desse
modo, no contexto atual de atividades remotas em virtude da pandemia, o Projeto vem realizando rodas de conversa
com diversos temas relativos à gênero e às possibilidades e necessidade de superação da desigualdade de gênero.
Foram realizadas mesas redondas sobre o feminismo de Simone de Beauvoir, a potencialidade do feminismo negro, a
atuação do psicólogo na promoção da saúde mental da mulher e na prevenção do agravamento de situações de
violência de gênero, e ainda a importância do autocuidado da mulher com a saúde mental. Concomitantemente, o
Instagram do projeto vem sendo utilizado como forma de comunicação com a comunidade, com a postagem de
conteúdo informativo, dicas de filmes e livros sobre a temática e ainda vídeos informativos elaborados pela própria
equipe. E possível concluir que o trabalho com essa temática pode ampliar o olhar da comunidade acadêmica sobre
essa problemática, contribuindo na construção de uma sociedade melhor.

Gênero em discussão: um debate necessário
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O projeto de extensão intitulado “Gênero em Discussão” objetiva contribuir para o debate sobre as relações de gênero
que permeiam as relações de poder e violência entre homens e mulheres na sociedade. Como uma de suas
metodologias, vem se realizando a produção de conteúdo audiovisual com temas discutidos pelos integrantes do
grupo “discutindo gênero”. A produção dos vídeos é desenvolvida por uma equipe de modo que, a cada quinze dias,
um membro da equipe é responsável pela elaboração de um vídeo. Dessa forma, é escolhido um conteúdo que seja
relevante para o momento que a sociedade está enfrentando, a fim de conscientizar e informar o público que
acompanha o projeto. Dentre os temas abordados estão a violência contra a mulher e o seu crescimento durante a
pandemia, a cultura do estupro, o relacionamento abusivo e as formas de abuso como o gaslighting, mansplaining e o
manterrupting. Para a organização dessa produção utilizam-se aplicativos e softwares tais como InShot, Canva, Google
Drive e Movavi Editor para edição e armazenamento do conteúdo. Diante do cenário epidêmico atual, tem sido
utilizada a plataforma do Instagram como a principal forma para promoção e divulgação dos trabalhos acadêmicos
desenvolvidos, trazendo para a comunidade a importância do combate à desigualdade de gênero e a relevância desse
debate.
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O Projeto Cineclube Veredas foi criado por acadêmicos do curso de Psicologia na intenção de constituir um espaço de
diálogo sobre as questões sociais que emergem em nosso país. Inicialmente pensado para a reprodução de longas
metragens nacionais de forma presencial, após as medidas de distanciamento social adotadas pela Pandemia de Covid
- 19, o Projeto passou por adaptações. O Projeto se mantem atualmente através da realização de "Rodas de
Conversa", cuja temática é escolhida previamente pelos integrantes do grupo, contando sempre com a presença de um
convidado que possa promover as reflexões pertinentes. O Projeto também mantém um perfil no Instagram para
divulgação de conteúdo e publicidade dos eventos. O cinema propicia ao indivíduo possibilidades de transformação
subjetiva, pois oferece ao espectador a experimentação da alteridade, a ressignificação de experiências e a assimilação
da diversidade cultural que nos atravessa nos dias atuais. O diálogo que nasce desse encontro desconstrói ideias
previas e proporciona novos saberes sobre si, sobre o outro e sobre a realidade social em que estamos inseridos. O
Cineclube Veredas como Projeto de Extensão dedica-se a ser este espaço de diálogo, de conscientização, de difusão
cultural e de promoção de ações relacionadas à qualidade de vida e saúde mental do público universitário.

Cineclube Veredas: O Cinema como lugar de diálogo
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O projeto “Cineclube Veredas” tem como proposta contribuir na formação cultural, social e educacional/formativa da
comunidade acadêmica, por meio de discussões interdisciplinares sobre obras cinematográficas brasileiras. Dado o
atual cenário da Pandemia da Covid-19 estão sendo realizadas rodas de conversas online pelo projeto. Considerando
os protestos que ocorreram mundialmente em junho de 2020, em apoio ao movimento negro 'Black Lives Matter', foi
realizada uma roda de conversa online intitulada como: “O papel do cinema no combate ao racismo: um debate a
partir do filme “Branco Sai, Preto Fica”. O evento contou com três convidados com formação e atuação em ações de
combate ao racismo. O filme discutido foi dirigido por Adirley Queirós, cujo enredo narra o massacre do baile do
Quarentão, realizado no centro de Ceilândia, Distrito Federal, no dia 5 de março de 1986. Por meio de cenas
selecionadas foram discutidas questões como o genocídio da população negra, a violência policial, bem como o
racismo estrutural. Também foi discutido como o espaço geográfico contribui para a discriminação racial a partir da
criação de fronteiras imaginárias que colocam o negro à margem da sociedade. Ademais, foi discutido como as
memórias social e coletiva referentes à cultura afro-brasileira são amputadas, restringindo a discussão no âmbito
educacional ao relato da prática social histórica da escravidão. Por fim, foram discutidas ações práticas antirracistas
tais como o questionamento da composição racial dos espaços sociais e o estudo de referenciais negros como forma de
empoderamento para o debate sobre o racismo. Considerando o cinema como um espaço para projeções do
imaginário, bem como da análise das práticas sociais, entende-se que as reflexões obtidas por meio desse evento
foram catalisadoras na contribuição de uma formação antirracista e crítica.

O Cinema como Recurso Didático Contra o Racismo: Relato de experiência

Rafaela Aparecida Fidelis de Macedo 1, Juliana Pinto Carvalhal 1, Sarah Toti Rocha 1, Thaís Aparecida da Silva 1, Cláudia Helena Gonçalves
Moura 2

1. Discente do Curso de Psicologia da Unifenas
2. Docente orientador do Projeto de Extensão

Palavras-chave: cinema nacional; racismo; formação crítica



Levando em consideração o cenário educacional, e as grandes lacunas relacionadas à inclusão das pessoas com
deficiência, juntamente com as inquietações e observações em relação à necessidade de informações para a
comunidade em relação à Educação Inclusiva, este projeto visa divulgar a Educação de Surdos, Libras – Língua de
Sinais, bem como demais materiais referentes à Educação do público alvo do AEE - Atendimento Educacional
Especializado, abordando conteúdos ligados a Inclusão das pessoas com deficiência nos espaços escolares e assim
permitir a formação de uma comunidade de alunos que sejam interessados numa Educação mais Inclusiva. Para tal são
construídos e publicados em redes sociais materiais que visam auxiliar as práticas pedagógicas neste contexto. A
divulgação dos conteúdos é realizada por meio das redes sociais facebook, instagram, e também por lives, onde
ocorrem encontros que são transmitidos ao vivo pelo Youtube, sendo assim uma ferramenta de aproximação entre
docentes e estudantes, promovendo encontros com diversas pessoas que já possuem experiência na área de educação
Inclusiva e assim gerando a troca de saberes. O projeto tem o objetivo de ampliar os olhares pensando numa educação
para todos, e assim desenvolver mudanças nas práticas pedagógicas para que de fato sejam mais equitativas, para que
os mesmos possam tornar-se replicadores de práticas inclusivas e assim caminharmos de fato para uma sociedade e
uma escola mais inclusiva, sem restringir ou excluir a diversidade. Com isso, é válido se pensar na importância da
discussão e na partilha de saberes envolvendo a temática da Inclusão das pessoas com deficiência, para que assim se
possa promover um leque de reflexões perante a desconstrução de práticas de exclusivas.

Os Professores da Alegria
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Para os Parâmetros Curriculares Nacionais, a rede entre saberes considera a interdisciplinaridade e a transversalidade,
neste sentido surge a metodologia de projetos. Sondagem - investigar os perfis do ponto de vista social, ambiental,
cultural, econômico e escolar dos envolvidos. Investigação - conhecer as necessidades da comunidade escolar, as
prioridades, verificar se há antecedentes com relação à execução de projetos similares, verificar: porque não foram
exitosos, a possibilidade de participação da família, atividades além do espaço escolar, se há inconformidades de
caráter ético. Delimitação - a partir das investigações sugerir o tema com argumentos fundamentados nos aspectos
pedagógicos. Encadeamento - estipular os conceitos entrelaçando áreas do conhecimento de modo a envolver atores
em diferentes etapas do desenvolvimento cognitivo. Estratégia - traçar os objetivos, cronograma de atividades:
leituras, entrevistas, visitas a museus, hospitais, instituições temáticas, filmes/documentários e outros recursos que
subsidiem o desenvolvimento das atividades, prover transparência por meio de boletins informativos, grupos em redes
sociais, reuniões e outros que assegurem o compartilhamento de informações no transcurso do projeto e estabelecer
formas de intervenção tutorial. Averbação - registrar o percurso: fotos, vídeos, relatórios, depoimentos, anexos, plano
de aula, cronograma, programação, registro de frequência, de culminância, detalhar o produto gerado e outros que
atestem a execução em todos os desdobramentos. Avaliação - continuamente, processualmente, holisticamente,
considerando os objetivos propostos e divulgados previamente; feedback imediato visando a retomada de decisões a
fim de não comprometer o produto final. Publicação – publicar o produto final gerado em função da lacuna que deu
origem ao projeto, podendo ser através de palestras, mesa-redonda, cartilha, painéis, artigos, documentários e outros
nos quais possam se dar a publicação e divulgação. Aplicabilidade - após divulgação, via publicação, considerar a
possibilidade de aplicabilidade em outras instituições e ou outros contextos, em caso de universidades,
institucionalizar por meio de Extensão.
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Este projeto reúne um grupo de sete educadores – entre acadêmicos e sua professora – que acredita no poder mágico
da Literatura e da Tecnologia no mundo das crianças. Assim, semanal e remotamente, grava vídeos com a contação de
uma história, disponibilizada nas redes sociais do projeto – Canal Cia Fita Cultural, no YouTube, e @fitacultural, no
Instagram – e no site da prefeitura local, criado especialmente no período de pandemia para gerar conteúdo educativo
para as famílias com crianças matriculadas na Educação Infantil. A criança só tomará gosto pela leitura se o mundo
literário for apresentado a ela de maneira prazerosa, já que ler é o ato de sentir-se bem, e é nesse sentir-se bem que
entra a Literatura Infantil. Um momento caro da rotina nas creches que agora pode chegar às crianças onde elas estão
neste momento histórico: nas redes sociais. Dessa forma, associando histórias e novas tecnologias, este projeto
estimula vários sentidos: pode mostrar à criança uma nova gramática da comunicação sem regras fixas unindo, dessa
forma, o verbal, o imagético e o sensorial e contribui diretamente para o desenvolvimento da imaginação, da
sensibilidade e da relação com a palavra escrita. Este projeto constitui-se como uma ação da LAPIS – Liga de Apoio à
Primeira Infância Saudável, do curso de Pedagogia da Unifenas.

Cia. Fita Cultural 
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A escola, onde se constrói grande parte do caráter e do comportamento identitário, deve ser um local de acolhimento
que contribui para o ensino da expressão, da inclusão, do respeito e da liberdade. Onde está esse local em uma época
de isolamento social? A tecnologia perpassa múltiplos ambientes de modo a facilitar e inovar o processo de ensino
aprendizagem para outros lugares possíveis. Sendo assim, este projeto busca trazer contribuições educativas à escola,
à comunidade acadêmica e à sociedade por meio de debates on-line entre acadêmicos de diversos cursos de
graduação e demais convidados. Trata-se de rodas de conversa virtuais, mediadas por uma acadêmica da Pedagogia,
sobre temas pertinentes à escola e à sociedade que abrem espaço para compartilhamento de conhecimentos e
experiências, estimulando a diversidade e a troca de aprendizados. Portanto, espera-se que o projeto colabore com a
capacitação e desenvolvimento pessoal e profissional de todos os participantes para que sejam cidadãos inclusivos,
éticos e progressistas ao passo que na sociedade aumenta a demanda de profissionais críticos e criativos.
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Em busca contínua pela transformação digital, exige-se ferramentas tecnológicas capazes de favorecer a interação
remota e virtual do aluno nos experimentos acadêmicos, com o objetivo de prepará-lo para o novo cenário
profissional, que exige habilidades e competências para atender a demanda disruptiva. A preocupação inicial deste
trabalho era apresentar aos docentes e discentes de imunologia uma aplicação mobile capaz propiciar um ambiente de
Realidade Virtual (VR) inteligente para aprimorar o aprendizado de alunos, lhes empregando maior segurança e
capacitação para realizar experimentos em um ambiente real. Dentre outros objetivos preexistentes, é importante
salientar o contexto pandêmico que se apresenta globalmente, com a rápida disseminação do Covid-19, resultando no
distanciamento social. Áreas do conhecimento, sobretudo as ligadas à saúde, perecem por não ser possível a realização
de aulas práticas. Deste modo, uma ferramenta que permita a simulação de tais ambientes laboratoriais, diretamente
nos smartphones dos alunos, é de fundamental importância. Isto posto, o trabalho visa dar continuidade no
desenvolvimento e ampliação de uma plataforma remota e inteligente de ensino imunológico, que integre recursos
avançados de Inteligência Artificial (IA), empregando algoritmos de recomendação e Machine Learning (ML); e de
ambientes com Realidade Virtual (VR) interativos modelados em 3D. Resultando em um ambiente de aprendizado
multidisciplinar, atendendo as necessidades do ensino a distância entre diferentes cursos que também contemplem a
imunologia em sua grade curricular.

Laboratório Virtual: Inovações no ensino de imunologia
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O Brasil é composto por territórios com solos de baixa fertilidade e as leguminosas, como o feijão, são plantas que
ajudam a melhorar a fertilidade por possuírem uma grande capacidade de fixação de nitrogênio. Entretanto, o feijoeiro
possui uma maior dificuldade de inoculação pois ainda não há uma muitos inoculantes (bacterianos) para essa cultura,
sendo assim, a maior eficiência dos inoculantes, hoje em dia, se apresenta na soja. A coinoculação se apresenta como
uma segunda inoculação, mas com outra espécie de bactéria, em consequência disso, o desenvolvimento do estudo é
importante para avaliar a eficiência das bactérias no crescimento e na produtividade do feijoeiro. Assim, o objetivo
desta pesquisa é avaliar o efeito da coinoculação com azospirillum no crescimento e na produtividade do feijoeiro. O
experimento será realizado na Fazenda São Lucas na cidade de São João Del Rei-MG no distrito de São Sebastião Da
Vitória. O experimento será instalado de acordo com o delineamento em blocos casualizados (DBC) com seis
tratamentos e quatro repetições, sendo os tratamentos compostos pela associação de diferentes formas de inoculação
de diferentes estirpes bacterianas fixadoras de nitrogênio e promotoras de crescimento. Serão realizadas avaliações
de emergência, que se iniciará a partir do quinto dia, ou quando uma plântula emergir, e diariamente será realizada a
contagem de plântulas que emergirem até a estabilidade da emergência, quando 90 % ou mais, completarem a
emergência. As avaliações de crescimento serão realizadas semanalmente, a partir do V1. Em cada parcela serão
avaliadas 4 plantas para as seguintes variáveis: número de trifólios; comprimento da parte aérea; diâmetro de caule e
índice de clorofila. Os dados serão submetidos a análise de variância, por meio do teste F e ao do teste de Scott-Knott.

Associação de inoculação com coinoculação na cultura do feijoeiro
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A Sociedade de Debates Unifenas (SDU) é uma liga, formada por acadêmicos de vários cursos da Universidade José do
Rosário Vellano – UNIFENAS, que oferece módulos teóricos e dinâmicas de interação entre seus membros na
promoção de debates competitivos, valorizando a comunicação assertiva, a escuta ativa, a posição de destaque. O
espaço de fala perpassa múltiplos ambientes, mediados pela tecnologia, em plataformas on-line, de modo a facilitar e
inovar o processo de interação e aprendizagem em outros lugares possíveis. Por meio do empoderamento da palavra,
os estudantes aprendem a desenvolver seu potencial argumentativo e expressivo, o raciocínio lógico e a
competitividade saudável. A SDU apresenta princípios e valores relacionados ao saber, respeito, lealdade, honestidade,
empatia e excelência. Estes princípios e valores são usados para incentivar os acadêmicos a serem pessoas melhores, a
ouvir ativamente, a ter um discurso organizado, o que gera impactos na comunicação e em sua própria vida e contribui
para a inclusão social. Os principais objetivos da liga são: promover treinamentos e encontros semanalmente;
promover campeonatos de debates competitivos; orientar e incentivar a educação de seus membros e expansão do
conhecimento através de temas relevantes para o mundo: do ocidente ao oriente, de direitos humanos a guerras, de
tecnologia a bem-estar, de sistemas democráticos a autoritários, de princípios a normas; participar de eventos de
debates competitivos nacionalmente. A Liga SDU é um espaço de respeito mútuo onde se aceita as diferenças e
ideologias divergentes de todos os acadêmicos ali inseridos. Nesse sentido, este projeto se justifica, pois contribui para
a formação do acadêmico em sua vida pessoal e profissional.

Sociedade de debates UNIFENAS (SDU)
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Ainda nos dias de hoje, persiste a dificuldade para realizar o gerenciamento de infratores. Uma vez que esse processo é
feito em sua maioria de forma manual, carecendo urgentemente de soluções tecnologias que funcionem com uma
ferramenta socioeducativa de liberdade assistida. Essa necessidade se confirma na dificuldade encontrada ao verificar
as atividades sociais desenvolvidas pelo infrator, bem como sua presença em sala de aula e em demais atividades.
Neste cenário, surge uma iniciativa em conjunto entre a Polícia Militar, a promotoria de justiça de Alfenas e os cursos
de Ciência da Computação e Direito da UNIFENAS, sendo abordado como tema no 2º Hackathon da UNIFENAS. Propõe-
se então, o desenvolvimento de um software que garanta um gerenciamento ágil e eficaz. Possibilitando a integração
entre pessoas e entidades, tais como: Policiais, Promotores, Conselho Tutelar, Professores, Juízes, Advogados, CREAS;
que desempenharam o papel de manter o cadastro e a consulta destes infringentes. Munidos de tecnologias atuais
para desenvolvimento mobile, objetiva-se a criação de uma aplicação que atenda aos requisitos necessários para
garantir uma boa usabilidade, facilitando deste modo, o controle e o compartilhamento de informações dos indivíduos
transgressores. Possibilitando um canal de comunicação direto entre pessoas e entidades interessadas, com meios que
permitem o acompanhamento efetivo de infratores específicos, com recursos de notificação em tempo real. Pretende-
se ainda otimizar a geração de relatórios, uma vez que para autoridades judiciais esta é uma atividade corriqueira e de
suma importância, empregando maior agilidade e praticidade aos processos, permitindo por exemplo, que juízes
possam analisar o caso de cada infrator com maior praticidade, resultando em um sentenciamento mais rápido.

SYSGI – Sistema de Gerenciamento de Infratores

Adriel Ricardo Azevedo 1, Beatriz Morita De Mello Silva 1, Lucas Robert De Abreu 1, Matheus De Oliveira 1, Celso de Ávila Ramos 2
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Muito se tem discutido os caminhos da educação superior em face dos avanços metodológicos ocorridos nos últimos
anos. Em tempos de restrição social, o uso da tecnologia no processo ensino-aprendizagem tem sido uma realidade
não só na academia, mas em todos os níveis da educação. Esse fato, inaugura uma nova realidade do ensino
universitário, onde as aulas virtuais, sejam elas síncronas ou assíncronas, passaram a integrar o dia-a-dia de alunos e
professores. Um dos grandes desafios do uso dessas tecnologias é, de fato, romper a passividade do aluno ante uma
aula ou atividade virtual. “Longe dos olhos” do professor, o aluno, quase sempre, prefere uma postura mais discreta e
passiva do que teria em sala de aula, adotando um comportamento introvertido o que, sabidamente pode dificultar o
aprendizado. Nessa perspectiva, as metodologias ativas, assim denominadas por conta da proposta de promover uma
maior interação não só entre aluno-professor, mas também entre aluno-aluno, surgem como forma de suprir, ao
menos em parte, o hiato da ausência de feedback ou falta de participação do acadêmico. Essas metodologias parecem
se multiplicarem ao limite da criatividade do professor, tais como a TBL – Team Based Learning e a PBL – Problem
Based Learning, ou serem velhas práticas com roupagens mais modernas e tecnologicamente atualizadas, como a aula
invertida, anteriormente chamado de seminário, por exemplo. Dentro de uma abordagem histórico-cultural do ensino,
Lev S. Vigotski, (1886-1934) nos ensina que a interação, as relações de afeto e o ambiente de aprendizagem são fatores
decisivos para a compreensão de qualquer conteúdo. As metodologias podem servir como ferramentas, não para uma
maior aproximação afetiva entre professor, mas, sobretudo para uma construção a quatro mãos do conhecimento!

O Uso de Metodologias Ativas na Construção do Saber

André Luiz Silva 1; Ana Maria Santana do Amaral 2

1. Docente dos Curso de Ciências Contábeis, Administração e Direito
2. Docente do Curso de Ciências Contábeis e Administração

Palavras-chave: Ensino Superior - Metodologias Ativas - Interação



Na disciplina Nutrição de Monogástrico, do curso de Medicina Veterinária da Universidade José do Rosário Vellano -
UNIFENAS, foi introduzido uma nova metodologia de ensino na promoção de conhecimento técnico-científico para a
comunidade acadêmica. Os alunos foram instigados a transpor seus aprendizados através da criação de sites na
plataforma Google Sites, agindo como ponte facilitadora no processo de acesso à informação dos assuntos diversos
abordados em aula. Sendo assim, foram introduzidas informações em sítios eletrônicos com o auxílio de variados
recursos como, textos autorais ou não, vídeos, tabelas, fluxogramas, dentre outros, com o intuito de auxiliar na
democratização do conhecimento e estimulação de sites como instrumento de ensino-aprendizagem. É preciso refletir
sobre a construção de novas metodologias ativas sistematizadas às necessidades dos educandos, de forma harmoniosa
e integrada, uma vez que não há barreiras físicas para o ensino, pois ele perambula por diferentes espaços. Nesse
contexto, o presente trabalho proveu seu objetivo de consolidar a criação de sítios eletrônicos como uma metodologia
inovadora (MI) de ensino a exemplo neste link anexo realizado por um grupo de discente.
https://sites.google.com/d/1GI3kfkwVdYYjWXHt87VSibWYy7pYZCg1/p/1FX6-wuonobzBbkdbYB1iCsqsFPpi07Vi/edit

Google Sites: uso de uma nova metodologia de ensino no processo de ensino-aprendizagem

Marcos Speroni Ceron 1, Sabrina dos Santos Gonçalves 3, Núbia Gabriele Andrade de Paiva 2, Jussani da Silva Paulino 2, Isabella Bomer
Turchetti 2
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A Dica Agronômica é um projeto da disciplina de Sociologia e Extensão Rural que visa a divulgação de conhecimento
que atendam às necessidades de produtores rurais e agricultores familiares. Os alunos do curso de Agronomia da
UNIFENAS são estimulados a coparticipar do processo de produção de seu conhecimento com a gravação de vídeos
(método maçal de extensão rural) de cunho técnico-científico, mas com o auxílio de professores orientadores
especialistas nos temas e o apoio da equipe de gravação e edição da TV Alfenas que agem como ponte facilitadora
deste processo que cumpre a função social de produção e difusão de conhecimento. Perante a grande aceitação dos
vídeos pela comunidade universitária e a grande repercussão dos vídeos na internet, o objetivo de firmar a “Dica
Agronômica” como uma metodologia de ensino participativo e uma ferramenta de extensão rural foi cumprida, pois
auxilia na democratização do conhecimento produzido na universidade e melhora a formação profissional de nossos
alunos. Um exemplo de vídeo produzido por discente está disponível no link:
https://www.youtube.com/watch?v=tZLRaal3vA0&list=PL3kMcf3jk7ImQNpFO2oeBDbqAx_5kTd5S&index=2

Dica Agronômica: uso de uma nova metodologia de ensino no processo de ensino-aprendizagem

Marcos Speroni Ceron 1, Sabrina dos Santos Gonçalves 3, Mayra Silva Viana 2, Tobias Oliveira Inácio 2, Luzia Helena Bueno Bastos 2
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No ensino remoto muitas dificuldades apareceram, entres elas o maior engajamento do discente e principalmente
melhorar o processo de aprendizado. Nesse momento de afastamento, o processo de ensino-aprendizagem fica
comprometido devido a facilidade de trocas de informações em uma avaliação. Na utilização do modelo de avaliação
por times (Team based learning – TBL), o aluno é separado por times, faz a sua avaliação individual com peso
percentual, após volta para a sala individualizada com o seu time no Google Meet e entre eles novamente se discute as
questões apresentadas, e envia a avaliação única do time. Nesse momento a grande importância é fazer que todas as
avaliações sejam dessa forma, pois cria-se um ranking por times e, assim, gera-se uma gamificação do ensino, onde
existe uma grande interatividade entre os alunos via grupos de comunicação, pelo ranqueamento das equipes. O
principal objetivo é maior interação entre os alunos na avaliação por time, promovendo o aprendizado, conseguindo-se
uma melhoria significativa no processo de ensino-aprendizagem. O processo é feito por meio de adaptação do Google
Forms, programação de correção de notas via planilha eletrônica e cálculo da nota individual e do time por meio
também de auxílio de planilha eletrônica e com recurso de tabela dinâmica.

Metodologia de avaliação com maior engajamento dos alunos por meio do TBL online

Anthony Mauricio de Souza 1, Erivelton Antonio dos Santos 2
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A coloração de um gramado é o principal aspecto a ser notado, sendo que por meio da análise da coloração é possível
extrair diversas informações sobre o solo, e esta por sua vez, pode ser obtida através do Sistema/Carta de Munsell. O
sistema Munsell trabalha com uma ampla variação de cores encontradas no solo. O objetivo do projeto é o
desenvolvimento de um aplicativo para identificação de coloração dos gramados ornamentais/esportivos, realizando
um cruzamento com a tabela de Munsell, retornando a situação do gramado analisado, os possíveis motivos do
gramado apresentar alguma deficiência e as possibilidades de tratamento. Primeiramente, foi utilizada a ferramenta
de prototipagem Figma, onde foram esboçadas as telas do aplicativo, tendo como objetivo proporcionar uma maior
clareza sobre o desenvolvimento do aplicativo. Para o desenvolvimento do projeto, está sendo utilizada a plataforma
Visual Studio Code para a codificação do aplicativo, que por sua vez está sendo escrito na linguagem Dart utilizando-se
o framework Flutter. Para a comparação da fotografia tirada pelo usuário com a tabela de Munsell, o aplicativo terá de
forma estática algumas tonalidades em formato hexadecimal das cores amarelo e azul, e os tons verde em maior peso,
pois será o mais utilizado para retornar ao usuário a situação de seu gramado e as possíveis soluções para que o
problema seja resolvido. Os Resultados e Discussões ainda estão em estudo, por se tratar de um sistema em
desenvolvimento, sendo que o desenvolvido do App onde o usuário fará um cadastro, poderá tirar as fotos e
armazená-las está concluído e a API onde acontecerão as comparações está em desenvolvimento.

Identificação da coloração dos gramados ornamentais/esportivos
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Da junção de duas turmas dos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e Licenciatura em Pedagogia da
UNIFENAS, nas disciplinas de Interface Homem-Computador (Ciência da Computação) e Novas Tecnologias da
Informação e Comunicação (Pedagogia) surgiu o projeto de extensão “Educação Digital”. No curso de Pedagogia a
abordagem focal é a aplicação da tecnologia do processo ensino-aprendizagem como forma de auxiliar nesse processo,
proporcionando inúmeros benefícios no meio educacional. No curso de Ciência da Computação a abordagem focal é de
desenvolver um sistema que atenda às expectativas do usuário, envolvendo desde a sua aparência, interface até as
interações. Ao longo do semestre ambas as turmas estudaram e trabalharam o uso da tecnologia, cada uma na sua
realidade. Na sua primeira edição, foram desenvolvidos jogos com aplicação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Nessa segunda edição, os alunos do curso de Pedagogia propuseram ideias de jogos que possam ser utilizados por
crianças na educação infantil, com embasamento na BNCC. Assim, a turma de Pedagogia desenvolveu um papel
importante sendo responsável pela parte pedagógica do projeto e também, sendo os usuários para a turma de Ciência
da Computação. Em ambas as edições as turmas de Ciência da Computação tiveram como objetivo o desenvolvimento
dos jogos seguindo todas as etapas de desenvolvimento, assim, cada integrante tinha um papel a ser desenvolvido no
processo: Analista com especialidade em projeto centrado no usuário, Arquiteto de informação, Web Designer,
Especialista em usabilidade e Testador/ Avaliador. Houve o desenvolvimento desde a entrevista que aconteceu com o
encontro de ambos os cursos, onde a turma de Ciência da Computação recolheu as informações por uma conversa com
a turma de Pedagogia. Ao final, foram apresentados jogos com o cunho educativo e disponibilizados, via extensão
acadêmica, para que toda a sociedade tenha acesso.

Educação Digital (2a. Edição)
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O cultivo do café é uma das maiores culturas contribuidoras da economia do Brasil e o Sul de Minas Gerais tem se
destacado há décadas como maior produtora nacional. Desta forma observa-se a importância de manter o correto
manejo da adubação do cafeeiro, sendo os que apresentam na composição o fósforo (P) indicado para o regular o
crescimento e desenvolvimento do sistema radicular cafeeiro. O sul de Minas Gerais apresenta clima tropical ao qual
mantém-se baixa disponibilidade de reservas de P, desta forma tem-se visto o uso de fertilizantes convencionais, os de
liberação lenta ou controlada e os organominerais. A agricultura nacional, mostra que os fertilizantes de uso
convencional têm sua eficácia comprovada e vantagens de acordo com o manejo adequado e utilização em conjunto. O
presente estudo visa avaliar o efeito de diferentes fontes de fósforo no crescimento e desenvolvimento inicial do
cafeeiro, cultivar Mundo Novo demonstrando diferentes e eficientes fontes de fósforo na formação e no crescimento
inicial. A pesquisa experimental está sendo conduzida no município de Campos Gerais – MG. Os tratamentos foram
constituídos por 4 fontes de P: superfosfato simples, fertilizante fosfatado de liberação controlada, revestido com
resina aniônica, fertilizante organomineral, e termofosfato magnesiano, além de um tratamento testemunha, sem
adubação com P. Na área experimental foi realizado o preparo do solo, de acordo com os tratamentos, foi realizada
amostragem de solo nas profundidades de 0-20 e de 20-40 cm. Os adubos fosfatados foram aplicados no sulco de
transplantio, o cafeeiro foi transplantado e a partir daí iniciou a condução do experimento por 20 meses. Avalia-se no
experimento a altura, diâmetro de caule, número de folhas, número de nós no ramo ortotrópico, número de ramos
plagiotrópicos e comprimento do primeiro ramo plagiotrópico, e uma análise química do solo e foliar visando verificar
quais obtiveram os melhores resultados.

Fontes de Fósforo na formação do Cafeeiro 

Klayton Henrique Pereira 1; Dr. José Ricardo Mantovani 2

1. Discente do curso de Graduação em Agronomia
2. Docente orientador

Palavras-chave: Agronomia, Aplicativo, Munsell, Tecnologia



O Projeto de Extensão, viabiliza, por intermédio da educação, o acesso ao conhecimento pela população carente de
seus direitos e deveres de cidadão, amenizando as desigualdades sociais que continuam se perpetuando à população
menos favorecida economicamente. Além disso, os estudantes que têm contato com o projeto de extensão são
estimulados a serem difusores das ideias elaboradas levando-as ao convívio da família, grupo de amigos, etc. Vale
lembrar que o espírito do projeto de extensão não é o de levar o conhecimento para a comunidade, não se realiza
“palestras” sobre direitos nas escolas. Os encontros são caracterizados pela informalidade, pela aproximação do direito
apresentado à realidade da comunidade, e por uma disposição dos universitários a efetuar trocas com a comunidade.
Tudo isso gerido a uma metodologia não diretiva de ensino, onde as “aulas” são dialogadas e os instrutores e
participantes estão no mesmo patamar. Este projeto tem como objetivo apresentar como a prática extensionista no
âmbito de uma Universidade transforma a dinâmica de ensino e incorpora a prática de cidadania envolvendo as
atividades dos alunos e professores junto à sociedade ao entorno. A vida fora dos muros das universidades é a vida
real, cheia de desafios e conquistas, desta maneira, manter as técnicas extensionistas é salutar por impulsionar a
diversidade e afeto tão necessários atualmente. A partir da metodologia com procedimentos de análise bibliográfica
especializada e estudos de casos, no campo da educação extensionista (análise da atividade extensionista CUMPADRE
JOSÉ VAI ÀS ESCOLAS), esta pesquisa apresenta um recorte de como um projeto de extensão se desenvolve e
transforma a todos envolvidos.

A Importância da Atividade Extensionista para a Promoção do Afeto e da Inclusão Social: Um Estudo de 
Caso Sobre o Ensino dos Direitos de Cidadania nas Escolas Públicas 
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Este trabalho tem como objetivo desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis que poderá auxiliar a população
geral a realizar buscas de animais de estimação que estejam para doação, utilizando de algoritmos de recomendação
para a exibição de animais de acordo com o perfil do usuário. Foi desenvolvido uma API Rest utilizando o framework
Slim, contendo o algoritmo de recomendação, que utilizará a técnica de distância euclidiana, e um aplicativo para
dispositivos móveis, desenvolvido com a tecnologia React Native que utilizará a API. Todos os testes serão realizados a
partir de uma base de testes de perfis de usuários e seus gostos. A aplicação já é capaz de sugerir animais para os
usuários, de acordo com seus perfis e gostos pessoais. O aplicativo tem as funcionalidades de achados e perdidos, e
doações, estas são as principais funcionalidades de navegação, e como funcionalidades essenciais, foi implementado
no aplicativo os cadastros e edição tanto dos animais quanto dos usuários. A partir de testes realizados com os dados
simulados, o aplicativo foi eficiente em fazer recomendações baseando-se nos gostos pessoais de usuários que estejam
utilizando o aplicativo.

PET WORLD: Algoritmos de recomendações aplicados no mundo dos animais 
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Propor uma metodologia para mensurar o acoplamento em softwares e comparar os resultados obtidos com valores
disponíveis da literatura. Uma ferramenta foi criada para automatizar o cálculo do acoplamento e exibir os resultados
utilizando diferentes técnicas de visualização. Espera-se contribuir com a redução dos custos associados a manutenção,
com o aumento da qualidade interna. Foi realizada uma pesquisa aplicada, gerando conhecimentos e tecnologias que
poderiam ser aplicados em empresas de software. O problema foi tratado de forma qualitativa, propondo uma
metodologia para aferir a qualidade interna. Tal metodologia foi definida considerando a dificuldade para aferir a
qualidade durante o desenvolvimento. Foi feito uma pesquisa exploratória, visto que a fundamentação da teoria e da
problematização necessária para alcançar os objetivos do trabalho por meio de pesquisas bibliográficas. Com base na
classificação da pesquisa, foi elaborado o método de pesquisa organizado em três etapas: análise bibliográfica
utilizando trabalhos com foco em qualidade, a criação da ferramenta, testes e verificação da sua aplicabilidade em
cenários reais. Foi desenvolvido o JMAP, nome dado ao plug-in que vai atuar na IDE do Eclipse, permitindo aferir as
métricas de projetos Java situados na área de trabalho do Eclipse. Após sua execução, é exibida uma tela com uma lista
dos projetos disponíveis. Selecionando o projeto desejado, é necessário selecionar os pacotes que deverão ser
analisados. Após selecionar os itens, basta clicar no botão “Calcular” para iniciar os cálculos, exibindo os resultados
através de gráficos e tabelas, com informações das classes analisadas. O presente estudo possibilitou uma análise da
importância do controle de qualidade interna e da utilização de recursos integrados a interface de desenvolvimento,
permitindo aferir o acoplamento de forma rápida e eficiente. Ao utilizar a ferramenta em cenários reais, identificou-se
que quanto maior é projeto, maior é sua complexidade, dificultando o cálculo e obtenção das métricas.

Uma abordagem baseada em métricas para avaliação da qualidade de projetos de software

Camila Bastos 1; Rodrigo Alves de Brito Brilhante da Silva 2; Sebastião Marcos Mayor Ramos Filho 2
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A Microbiologia é a ciência que estuda os microrganismos. Busca conhecer sua diversidade, bem como utilizar esse
conhecimento para solucionar problemas relacionados à saúde, agropecuária e indústria. Em muitos países, incluindo o
Brasil, a maioria das pesquisas científicas é financiada com recursos públicos. Contudo, grande parte da população não
tem acesso ao conhecimento advindo delas. Portanto, a divulgação científica torna-se uma obrigação das instituições
de pesquisa. Nos últimos anos, ela tem sido feita por meio de programas de televisão e, principalmente, por artigos
publicados em diferentes meios de divulgação. No entanto, muitas pessoas não os lêem por falta de interesse, hábito
ou tempo. Com o desenvolvimento tecnológico e a diversificação dos meios de comunicação, surgiram novas formas
de se fazer divulgação científica, como o podcast. Este assemelha-se a um programa de rádio, com a vantagem de não
ter um horário para ser transmitido. Pode ser reproduzido quando e onde o ouvinte desejar. Por isso, para diversificar
suas formas de divulgação científica e atender a esse público, a Liga Acadêmica de Microbiologia (LA Micro) lançou o LA
Micro Podcast. Trata-se de um conjunto de arquivos de áudio disponibilizados mensalmente em <https://anchor.fm/la-
micro-podcast> e vinculados a diversas plataformas, como Breaker, Google Podcast e Spotify. No primeiro episódio, já
disponível, foi feita uma explicação do que são as ligas acadêmicas e apresentou-se a LA Micro. No momento, o
segundo episódio encontra-se em produção. Tem como tema o Prêmio Nobel e o destaque que a Microbiologia teve na
edição deste ano. As gravações dos episódios são realizadas a partir de uma roda de conversa entre os participantes, o
que permite que o conteúdo seja transmitido de forma leve, dinâmica e interessante. Espera-se, assim, fornecer uma
opção de qualidade sobre novidades, avanços e curiosidades da Microbiologia para o público não especializado.

LA Micro Podcast: popularizando a Microbiologia pelas ondas sonoras

Igor Ernane Resende Martins 1; Lorena Sales Ferreira 2 e Robson de Assis Souza 3

1. Discente do curso de Graduação em Biomedicina
2. Docente coordenadora adjunta da Liga Acadêmica de Microbiologia
3. Docente coordenador geral da Liga Acadêmica de Microbiologia

Palavras-chave: Microbiologia, divulgação científica, podcast



O Plano Diretor é o instrumento base que norteia as políticas de desenvolvimento sócio espaciais de um determinado
município. De acordo com o Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257 de 2001), que regulamentou o capítulo “Política
Urbana” da Constituição Federal brasileira, todo município com mais de vinte mil habitantes deve possuir um Plano
Diretor, e ser revisto a cada dez anos. Além de orientar o crescimento e desenvolvimento urbano, o Plano Diretor
estabelece instrumentos que possibilitam a justa distribuição dos benefícios da atividade urbanística, de modo a evitar
processos como a especulação imobiliária, a segregação espacial por camadas de renda, e a degradação do patrimônio
histórico e ambiental. Nesse contexto, o Plano Diretor de Alfenas, município com população estimada em 79.996
habitantes (IBGE/2019), foi objeto deste estudo, cujo objetivo foi analisar criticamente a relação entre as diretrizes
elaboradas em seu Plano, e o desenvolvimento urbano concretizado através das políticas urbanas instituídas pelo
poder público, ou implementadas pela iniciativa privada. Para tanto, esta pesquisa de caráter exploratória, visou obter
maior familiaridade com o tema estudado, no caso, o planejamento urbano. Além da leitura do próprio Plano Diretor
Participativo de Alfenas (lei n. 3941/2006), foi utilizado o software Google Earth, para obtenção das imagens de
satélite. Os resultados apontaram que algumas diretrizes presentes no plano, não foram seguidas, tais como: revisão
do plano diretor no período de dez anos; ocupação das margens da represa de Furnas; ocupação em áreas de risco;
problemas com mobilidade urbana; aplicação de instrumentos de regularização fundiária e desenvolvimento urbano.
Por fim, cabe ressaltar a importância do Plano Diretor nas políticas de planejamento urbano, para que tenhamos uma
cidade socialmente justa a todos os seus habitantes.
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O desperdício de alimentos na cadeia alimentar tem causas econômicas, políticas, e tecnológicas que abrange as
principais etapas da cadeia de movimentação: produção, transporte, comercialização, sistema de embalagem e
armazenamento. Em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) o desperdício é um fator de grande relevância.
Uma avaliação diária das medidas mais utilizadas no controle do desperdício de uma UAN é o resto-ingesta que é a
relação entre o resto devolvido nas bandejas pelo comensal e a quantidade de alimentos e preparações alimentares
oferecidas, expressa em percentual. São alimentos produzidos e não distribuídos. O objetivo deste trabalho será
avaliar o desperdício de alimentos que sobram diariamente nos pratos dos comensais em uma Unidade de
Alimentação e Nutrição localizada em Alfenas-Mg, dando enfoque ao índice de restos nos pratos, visando a
diagnosticar o nível de desperdício na Unidade. A coleta de dados será realizada durante a maior refeição do dia, o
almoço, onde será considerado o cardápio servido em dias de semana, sendo composto por dois tipos de salada, um
prato proteico, uma guarnição, acompanhamentos (arroz, feijão) sendo que o prato proteico e porcionado. Todos os
cálculos serão realizados de acordo com as fórmulas citadas por Vaz (2006). Serão utilizadas as seguintes fórmulas para
obtenção dos cálculos: Peso da refeição distribuída (Kg) = total produzido – sobras prontas após servir as refeições
Consumo per capita por refeição (Kg) = peso da refeição distribuída / número de refeições % de sobras = sobras
prontas após servir as refeições x 100 / peso da refeição distribuída Peso da sobra per capita (Kg) = peso das sobras /
número de refeições servidas % de resto-ingesta = peso do resto x 100 / peso da refeição distribuída Per capita do
resto-ingesta (Kg) = peso do resto / número de refeições servidas.
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Nos últimos anos, observou-se a expansão de diversos setores na área de alimentação, sendo as panificadoras um dos
que mais cresceram em todo o mundo. Devido a este crescimento tão promissor, surgiram às preocupações com a
qualidade higiênico-sanitária das padarias. Diante disto, o presente trabalho objetiva avaliar as condições higiênico-
sanitárias e as boas práticas de fabricação de panificadoras localizadas no sul de Minas Gerais, através da aplicação de
um check-list. A pesquisa será realizada em quatro panificadoras comerciais, selecionadas de modo aleatório,
denominadas como estabelecimentos A, B, C e D. Os dados serão coletados após autorização dos proprietários das
panificadoras para a realização do estudo. As visitas às padarias serão realizadas no turno da manhã, no horário de
9:00 às 11:00 horas, correspondendo ao horário de menor fluxo para não interferir no funcionamento do serviço. Será
utilizada a ficha simplificada de verificação check-list da RDC nº 27 - Regulamento Técnico de Procedimentos
Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos, sendo
adotados os padrões de conformidade de acordo com a RDC nº 216 - Regulamento Técnico de Boas Práticas para
Serviços de Alimentação. As opções de respostas para o preenchimento dos itens no check-list serão: Conforme (C)
para os itens que atendam as boas práticas de fabricação, Não Conforme (NC) para os itens que não atendam as boas
práticas de fabricação e Não se aplicam (NA) para os itens que não pertençam aos respectivos locais. Os 35 itens do
check-list serão divididos em quatro blocos: Higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios;
Manipuladores; Matérias primas, ingredientes e embalagens; e Preparação do alimento.

Aplicação de check list para avaliação das condições higiênico-sanitárias em indústrias de panificação

Caio Candido Machado 1 , Rafaela Bergmann Strada de Oliveira 2

1. Discente do curso de Nutrição
2. Docente do curso de Nutrição

Palavras chave: Desperdício, Unidade de Alimentação e Nutrição, Resto alimentar.Palavras chave: Padarias, Boas práticas de fabricação,
Condições higiênico-sanitárias, Segurança alimentar.



A avaliação do estado nutricional é de suma importância para a qualidade de vida da população e não é diferente para
os indivíduos amputados. O objetivo deste estudo foi analisar o estado nutricional e o consumo alimentar antes e após
3 meses do recebimento da prótese e comparar com as recomendações nutricionais vigentes. As seguintes variáveis
foram avaliadas antes e após 3 meses da aquisição da prótese: peso, estatura, circunferência da cintura e recordatórios
de 24 horas. Não foram encontradas diferenças estatística nas variáveis avaliadas antes e após 3 meses. O índice de
massa corporal, circunferência da cintura e % de massa muscular estão acima dos valores das recomendações para
idade. Quanto ao consumo alimentar, a ingestão de macronutrientes está dentro do recomendado. Desta forma foi
possível concluir que o uso da prótese não interferiu na composição corporal e no consumo alimentar. Os parâmetros
antropométricos avaliados estão acima da recomendação vigente.
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As micro hortaliças têm despertado bastante interesse devido a vários atributos de qualidade. Em meio ao contexto
atual existe uma grande demanda para o desenvolvimento de novas ferramentas e formas de ensino e de abordagem
dos trabalhos práticos com os nossos alunos. Neste contexto, a atividade proposta integrou métodos de ensino, de
pesquisa e de extensão, utilizando a produção de micro hortaliças com os alunos da Universidade José do Rosário
Vellano, do curso integral de Agronomia, das disciplinas de Agricultura Orgânica e de Olericultura Aplicada. A atividade
propôs a produção de pequenos experimentos visando uma abordagem científica, prática e teórica sobre os problemas
propostos. O método de ensino utilizado foi resultante de adaptações do modelo construtivista. Vídeos com o passo a
passo foram disponibilizados, junto com material teórico e aulas síncronas descritivas sendo ministradas
gradualmente. Conhecimentos diversos foram abordados, tais como: Agricultura orgânica; produção de sementes de
hortaliças; produção de mudas de hortaliças; ecofisiologia na produção de hortaliças; micro hortaliças e nutrição
humana; estatística e experimentação agrícola e técnicas de redação científica. Os alunos foram divididos em grupos, e
cada grupo representou um experimento básico. O objetivo de cada experimento científico foi avaliar diferentes
densidades de semeadura de espécies de micro hortaliças. Cada grupo ficou responsável por uma espécie, sendo elas:
alface, couve, beterraba, ervilha e rúcula. Foi implantado um experimento em delineamento de blocos casualizados
com 5 repetições e 3 tratamentos de densidade de semeadura. O trabalho com as micro hortaliças se mostrou em
grande utilidade de aprendizado à distância, integrando muitos setores de ensino, bem como os alunos, os quais se
reuniram online para realizarem os trabalhos, a implantação do experimento e as análises estatísticas do grupo. O
trabalho estatístico foi realizado por meio do software Sisvar (gratuito), do qual foi ministrado um curso básico de nível
iniciante.
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