COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19
INFORME N°2 – Errata
Levantamento dos projetos (extensão e pesquisa) correlacionados à covid19 que estão em
cursos na Universidade – (Atenção: não se esqueça de cadastrar seus projetos e ações!)
Unidade

Ação - Programa - Projeto

Interunidades

Programa Trama Pela Vida: Ações de
Apoio ao Enfrentamento do COVID19

Barbacena
Campanha

Roda de Conversa: Ampliando o olhar
sobre si mesmo
Cultura digital e os Pressupostos
Didático-pedagógicos em Educação à
Distância
Trama Pela Vida Carangola (parceria
com a Escola de Design)

Descrição
Integra toda as unidades acadêmicas no enfrentamento ao covid-19 através de ações
extensionistas que incentivem o cuidado com a saúde, promovam o distanciamento
social, articulem meios de proteção aos cidadãos e todas as formas de lidar com a
pandemia.
Rodas de conversa on-line (Hangouts Meet do Google) semanais com os estudantes
visando fortalecer vínculos socioafetivos e aperfeiçoar a formação acadêmica.
Projeto que busca promover formação qualificada e adequada à realidade de
educadores e educadoras da Educação Básica, da Cultura digital e os pressupostos
didático-pedagógicos da EaD.
Divulgação de vídeos informativos e motivacionais. Leituras e interpretação de obras
literárias feitas por professores e estudantes. Produção de máscaras, sabonete líquido e
álcool em gel.

PROEx - Pró-reitor
Moacyr Laterza Filho
Elaine Leporate Barroso
Faria
Luiz Carlos Felizardo
Júnior
Erika Oliveira A. T. Cheim

Narrando Paulo Freire em tempos de
isolamento

Integrado ao Tramas Pela Vida, o projeto busca reconectar docentes e discentes do
curso de Pedagogia durante a quarentena, tendo como base a obra freireana.

Tecnologia em Foco

Projeto do curso de Sistemas de Informação comparilha conhecimento e conteúdos
Nilton Freitas Júnior
sobre TICs de interesse do corpo docente, contando inclusive com convidados externos.

Carangola

Biologia em tempo de quarentena:
Docentes do curso de Ciências Biológicas desenvolvem projeto que busca manter o
usando as redes sociais para divulgar a vínculo com os alunos e a comunidade em geral durante a quarentena. Canal Instagram
ciência
@bio_uemg.

Poéticas do Isolamento
Plantão Psicológico: Acolhimento
clínico aos Estudantes da UEMG
Unidade Divinópolis durante a
Pandemia da COVID-19
Caminhar e Correr para Viver Melhor
Divinópolis
Clube de Leitura Perto do Coração
Selvagem

Leituras de Quarentena
Produção de escudos faciais para
Escola de Design minimização dos impactos da COVID19 por meio da impressão 3D

Frutal

Coordenação

Ações de Apoio ao Enfrentamento da
Covid-19
PANDEMIA E EDUCAÇÃO: O uso das
redes sociais como alternativa ao
ensino jurídico em tempos de
isolamento social e combate às fake
news
UEMG Solidária - Campanha de
arrecadação de alimentos e produtos
de higiene e limpeza

O projeto visa integrar professores e comunidade numa rede de leituras de textos
literários de livre escolha dos participantes, utilizando nossas redes sociais
(https://www.facebook.com/uemgcarangola/ e @uemg.carangola) para divulgação dos
vídeos.
Projeto do Serviço Escola de Psicologia - SEPSI em parceria com professores,
representantes estudantis e Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) numa ação conjunta do
curso de Psicologia e Serviço Social. Docentes do curso de Psicologia dispõem de
algumas horas semanais para o atendimento online aos estudantes da unidade.
O projeto visa adequar-se à realidade da sociedade frente à pandemia e proporcionar à
comunidade uma oportunidade em manter-se fisicamente ativo em suas residências por
meio de orientação on-line.
Clube de Leitoras concebido pelo curso de Letras e organizado em torno do Feminismo e
da literatura feminina. Aberto aos outros cursos da Unidade e às mulheres da
comunidade externa à UEMG. As reuniões são virtuais enquando durar a quarentena e se
tornarão presenciais quando possível.

Jairo Barduni Filho

Ríudo de Paiva Ferrera

Josué Borges de Araújo
Godinho

Ana Rita Castro Trajano

José Vítor Vieira Salgado

Gabriela Bruschini
Grecca

Vídeoaulas curtas (3 a 5 minutos) gravadas pelos docentes e discentes de Letras sugerem
dicas de leitura durante a quarentena. A divulgação se dá pelas redes sociais da Unidade.
Projeto integrado entre o Centro Design Empresa e o Laboratório do Grupo de Pesquisa
em Design e Representações Sociais na produção de componentes do escudo facial
Carolina Salvan Pagnan
utilizado por profissionais em contato com o público durante o período da pandemia
provocada pelo COVID-19.
Fabricação e distribuição de kits de sabão de álcool, álcool glicerinado, sabonete líquido Osania Emerenciano
e solução de hipoclorito.
Ferreira
Uso das redes sociais para atenuar ensino jurídico e diálogo sobre: (i) mudanças jurídicas
Frederico Thales de
que a pandemia trouxe ao país e ao mundo, (ii) implicações das novas normas
Araújo Martos
decorrentes do COVID-19 e (iii) fake news e suas consequências para a sociedade.
Arrecadação de alimentos não-perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza para
auxiliar alunos e instituições beneficentes que estão passando por dificuldades durante a
pandemia. O público alvo prioritário são os alunos da unidade que passam por
dificuldade socioeconômica, visando-se também a comunidade externa em situação de
Carolina Costa De Aguiar
vulnerabilidade.

Ituiutaba

Produção e doação de máscaras em
Costureiras voluntárias de Ituiutaba, sob a supervisão da Coordenação de Extensão,
Ituiutaba - Ação conjunta com o
produzem máscaras para serem doadas à população de baixa renda e pessoas em
projeto Trama Pela Vida (Escola de
situação de rua.
Design)
Ação integrada dos Cursos de Licenciatura em Química e Ciências Biológicas para fabricação de produtos de higiene e limpeza
para os órgãos de saúde e para a população de Ituiutaba.
Produção de sabão a partir do óleo de cozinha usado. O projeto conta com a
comunidade acadêmica e com diversos segmentos municipais, como supermercados e
Projeto Uma Mão Lava a Outra - ações
restaurantes, além da sociedade civil. Além do óleo, o projeto recicla caixas de leite e
João Monlevade de enfrentamento ao COVID-19 na
recebe doações dos insumos necessários. A produção é revertida à população carente e
Unidade João Monlevade
moradores de rua, selecionados em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e de
Assistência Social do município.
Voluntariado de professores e alunos do curso de Enfermagem na Campanha de Vacinação contra a Gripe 2020 realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde de Passos
Produção de vídeos curtos, de até 1 minuto, visando integrar a comunidade e divulgar o
Diário e ação: capital cultural e
capital cultural adquirido durante o período de isolamento e quarentena. Os vídeos
engajamento solidário durante a
também buscam divulgar ações de enfrentamento da pandemia em Passos e região,
pandemia
estimulando solidariedade e conscientização.
Passos
Empresa júnior Sustentare do curso de Engenharia Ambiental, através das redes sociais,
Combate ao Corona Vírus - Gestão
realiza campanha educativa com intuito de alertar a comunidade acadêmica e a
adequada dos resíduos
população sobre o descarte correto de resíduos durante a crise imposta pelo covid19.
Desenvolvimento de cartazes educativo para o combate da pandemia de CoVID-19
Covid-19 e as políticas sociais voltadas ao segmento idoso: um caso de vida ou morte

Stella Hernandez
Maganhi

Fabrícia Nunes de Jesus
Guedes

Policardo Gonçalves Da
Silva
Samule Ponsoni

Maria José Reis
Gliciane Moreceli
Denise Gisele Silva Costa

