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AÇÕES DE EXTENSÃO ATIVAS/2022
EVENTO
Título: Construindo Pontes: formando profissionais pesquisadores
Coordenador(a): ULIANA PONTES VIEIRA
Contato do coordenador(a): ulianapontes@macae.ufrj.br
Resumo: Encontros científicos abertos a profissionais e graduandos da área da saúde para debate de temas atuais em
Saúde Coletiva e Pesquisa em Saúde, sensibilizando estes indivíduos para a integração ensino-pesquisa- serviço em
suas práticas profissionais e incentivando a formação continuada e interesse pela atuação em pesquisa e ensino em
saúde.
Título: Dia Mundial do Rim
Coordenador(a): CLAUDIA GUSMAO
Contato do coordenador(a): claudia.gusm@hotmail.com
Resumo: O evento: Dia Mundial do Rim esclarece ao usuário do Centro de Especialidades Médicas D Alba e a
população convidada pela mídia local e virtual sobre a doença renal crônica, o tratamento clínico e dialítico e a
prevenção com ênfase numa alimentação saudável com dieta hipossódica, pobre em gorduras,rica em fibras e
hipoglicêmica, práticas esportivas e dosagem sérica anual da creatinina.
Título: Fórum Dialogando o Estágio em Alimentação Coletiva
Coordenador(a): ROBERTA SOARES CASAES
Contato do coordenador(a): betacasaes@gmail.com
Resumo: O Evento configura-se como uma importante ação no intuito de reafirmar e dar cumprimento ao
compromisso social da universidade pública, fundamentando-se na ideia de extensão universitária como processo
educativo, cultural e científico, contemplando a articulação entre o ensino e a pesquisa, de maneira a possibilitar uma
interação transformadora entre universidade e sociedade, viabilizando o diálogo e a troca de saberes entre a
sociedade e a universidade. Concebe-se que essa troca entre saberes acadêmicos e populares contribui para a
produção de um conhecimento mais elaborado, resultante do confronto com a realidade regional, bem como
possibilita a democratização do conhecimento.
Título: Inovações em Alimentação Coletiva
Coordenador(a): ROBERTA SOARES CASAES
Contato do coordenador(a): betacasaes@gmail.com
Resumo: Não informado.
Título: Mentes Abertas: a sinapse entre a escola e as Neurociências
Coordenador(a): HENRIQUE ROCHA MENDONCA
Contato do coordenador(a): hrmendonca@bol.com.br
Resumo: Não informado.
Título: O novo olhar da Nutrição: Comportamento alimentar e Humanização
Coordenador(a): ROBERTA SOARES CASAES
Contato do coordenador(a): betacasaes@gmail.com
Resumo: O Evento O novo olhar da Nutrição: Evento de extensão universitária na área da Nutrição, Saúde, Bem Estar
e Comportamento Alimentar com a finalidade em oferecer palestras, mesas redondas, rodas de conversa, workshops
interligando as áreas de atuação do profissional de Saúde, novos conceitos e mudanças de paradigmas para a Saúde.
Configura-se como um conjunto de atividades que busca abordar diversos temas tangentes à área do Comportamento
Alimentar e a importância da humanização na Saúde, suas interdisciplinares e interprofissionalidades. A motivação é
abordar temas potenciais para a promoção da transformação profissional e social.
Título: Webinar – Rotulagem Nutricional - guia prático para entendimento dos rótulos dos alimentos
Coordenador(a): JESSICA CHAVES RIVAS
Contato do coordenador(a): jessicachavesrivas@yahoo.com.br
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Resumo: O Projeto Farmalimentos tem como objetivo compreender as necessidades da sociedade e demandas
acerca de informações sobre ciência, tecnologia, higiene e fraudes de alimentos no intuito de auxiliar os consumidores
a fazerem melhores escolhas alimentares. Sendo assim o projeto tem como uma de suas metas realizar eventos
virtuais como um canal de troca de conhecimentos entre membros do projeto, profissionais do município, seguidores
do perfil @farmalimentos e interessados no assunto. A rotulagem nutricional deve ser um meio de informação capaz
de orientar os consumidores sobre o alimento em questão, apresentando as características nutricionais do produto
além de instruir os consumidores como manipular os alimentos quando este for necessário permitindo assim ao
consumidor uma escolha adequada. No entanto, a maioria dos consumidores muitas vezes não tem entendimento das
informações presentes nos rótulos dos alimentos. Pensando nisso o Projeto Farmalimentos convida o Projeto
Semáforo Nutricional para a realização de um webinar onde abordaremos a compreensão da Rotulagem Nutricional
através de um guia prático.
Título: X Encontro de Enfermagem de Macaé e Região
Coordenador(a): IURI BASTOS PEREIRA
Contato do coordenador(a): iuribastos@ufrj.br
Resumo: No ano de 2020 o Encontro de Enfermagem em Macaé chega à sua décima edição, consolidando-se como
um evento gratuito para a população do interior do Estado do Rio de Janeiro. Neste ano excepcionalmente, em função
da pandemia do Covid-19, ocorrerá de forma remota, utilizando de plataformas online e com outros mecanismos e
dispositivos em rede social para além do território da região Norte fluminense do Estado do RJ. O Curso de
Enfermagem do Campus UFRJ – Macaé mantém a tradição do evento, que este ano teve por tema central “Qualidade
em Saúde na Defesa do SUS e da Enfermagem”. Historicamente, o MacaEnf, como vem sendo conhecido, surge
inicialmente da parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Macaé e a Universidade Federal do Rio de Janeiro,
colaborando mutuamente para desenvolvimento social do Município e da universidade. O evento contará com a
participação de convidados de diversas áreas e instituições, que promovem minicursos, sessões temáticas, rodas de
conversa, atividades culturais e conferências. Desta forma, o MacaEnf propõe-se a ser um espaço de discussões e
compartilhamento de ideias e saberes, de forma aberta e democrática, para o engrandecimento e valorização da
Enfermagem, com vistas ao aprimoramento e engajamento dos profissionais de Enfermagem e demais profissionais
de saúde, dentre suas representações, de fato e de direito, que poderão auxiliar cada vez mais na promoção e alcance
da tão sonhada Qualidade em Saúde na Defesa do SUS e da Enfermagem.
Título: Semana da Civil
Coordenador(a): ESDRAS PEREIRA DE OLIVEIRA
Contato do coordenador(a): esdraspo@yahoo.com.br
Resumo: O Evento de Extensão Semana da Civil ocorre anualmente e tem duração de uma semana. Tem por objetivo
trazer para a universidade e levar para as comunidades regionais, alunos e professores de cursos de ensino médio e
técnico, o debate sobre os principais temas da engenharia civil que ocorreram no ano corrente, com relevância atual e
regional. A ideia é oportunizar ao público alvo o contato com profissionais, acadêmicos, empresas e instituições que
atuam no setor.
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