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O que é Extensão Universitária? 

Na Universidade podemos fa-
zer muitas coisas legais e que 
complementam a formação 
que temos em salas de aula. As-
sim, podemos nos envolver em 
atividades ricas em aprendiza-
dos e vivências que podem nos 
ajudar a ver o mundo de forma 
diferente. Com grupos ou pes-
soas - colegas, professores ou 
técnicos da instituição - dentro 
ou fora da Universidade, muitas 
são as atividades chamadas de 
Extensão Universitária. Essas 
atividades acontecem por meio 
de uma sequência de ações que 
pretendem apoiar mudanças, 
em nós mesmos e/ou junto a 
outros grupos que não estão 
dentro da Universidade. Pro-
cure se informar e descobrir 
quem tem um trabalho de ex-
tensão na UFV, para que assim 
você possa se engajar nas ati-
vidades que farão de seu tem-
po universitário um momento 
de ricas experiências. Comece 
participando de algum evento 
de extensão universitária. Aí vai 
ficar mais fácil ver como a coisa 
funciona.
Seja um agente de mudanças, 
seja bem-vindo aos projetos e 
programas de extensão!

Editorial

Caro(a) leitor(a),
 
Com essa pequena amostra do que 
se faz nesta instituição em termos 
de Extensão e Cultura, temos por 
objetivo oferecer uma perspectiva 
de ações que estão além das salas 
de aulas desta universidade. 
As atividades de Extensão têm sido 
ressignificadas ao longo dos anos e 
hoje se destacam como elo funda-
mental na tríade Ensino, Pesquisa e 
Extensão, que é a razão de ser das 
universidades. Esses três eixos de-
vem ser vistos pela comunidade uni-
versitária e pela sociedade em geral 
com o mesmo nível de importância 
dentro do processo de construção 
do conhecimento acadêmico. 
É isso que queremos destacar: es-
tudantes que constroem seu co-
nhecimento considerando a indisso-
ciabilidade entre Ensino, Pesquisa 
e Extensão são aqueles que mais 
se destacam nas universidades; 
são aqueles que mais aproveitam 
as oportunidades ímpares que uma 
instituição comprometida com o 
desenvolvimento humano e social 
de uma nação oferece e são aque-
les que reconhecem o privilégio de 
estar numa universidade pública de 
qualidade como a UFV.
Venha participar conosco das ativi-
dades de Extensão e Cultura da UFV 
e desenvolver-se com a aquisição do 
conhecimento técnico; mas, sobre-
tudo, com a adoção de uma atitude 
ética e comprometida.

Clóvis Andrade Neves
Pró-Reitor de Extensão e Cultura
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Astriflores e a coleta seletiva em Florestal 
De nome bonito e missão importante

O resíduo sólido gerado pela popula-
ção é um problema que requer solu-
ções complexas que envolvem dife-
rentes setores da sociedade. O projeto 
de extensão “A Astriflores e a coleta 
seletiva em Florestal: em busca de 
uma gestão colaborativa” tem como 
objetivo atuar na organização inter-
na da Associação de Catadores e na 
sensibilização da população para a 
correta separação do lixo doméstico. 
A iniciativa busca promover soluções 
ambientais que garantam a destina-
ção adequada dos resíduos sólidos e 
também a geração de trabalho e ren-
da. 
Criado em 2014, o projeto é coordena-
do pela professora Mariana Mayumi 
do Departamento de Administração 
da Universidade Federal de Viçosa e 
envolve vários bolsistas, estudantes 
e voluntários. A docente articulou 
sua tese de doutorado sobre Ges-
tão Colaborativa com a resolução de 
problemas relacionados à destinação 
correta de resíduos. Para tanto, de-
senvolveu, a partir da metodologia de 
pesquisa-ação, atividades que envol-
veram a Associação dos Catadores 
e Triadores de Materiais Recicláveis 
de Florestal (Astriflores) e também 
a população da cidade. A Associação 

foi fundada em 2008 para realizar a 
triagem dos materiais recicláveis de 
Florestal, no entanto, enfrentava mui-
tas dificuldades tanto em sua gestão 
interna como também na coleta dos 
materiais realizada pelo poder públi-
co local. No início do projeto, o resíduo 
destinado ao empreendimento não 
era separado pela população e gerava 
entre 50% a 60% de rejeitos, ou seja, 
materiais não aproveitados pela asso-
ciação para venda. 
O projeto de extensão, utilizando-se 
de metodologias de gestão compar-
tilhada como Dragon Dreaming, Teo-
ria U, Sociocracia, Investigação Apre-
ciativa e Comunicação Não Violenta, 
realizou reuniões periódicas com a 
Associação, eventos e elaborou ma-
teriais informativos para divulgação 
e sensibilização da população sobre a 
coleta seletiva. A professora Mariana 
explica que, após cerca de três anos 
dessa parceria é notável a diferença  
na vida dos envolvidos “O projeto foi 
importante, pois conseguimos melho-
rias sensíveis nas condições de traba-
lho da Astriflores e nos esforçamos 
continuamente para que o sistema de 
gestão de resíduos de Florestal seja 
aprimorado. Percebo que a Universi-
dade, por meio deste projeto, teve um 
papel de articuladora, por criar pontes 
de diálogo entre a Astriflores, a ges-
tão municipal, a comunidade e o setor 
privado, e por possibilitar a criação de 
soluções criativas capazes de conci-
liar interesses diversos”. 

Dialocidade

Sônia Naime trabalha como voluntá-
ria no Projeto de Extensão e integra 
o GEDURF - Grupo de Estudo para o 
Desenvolvimento Urbano e Rural de 
Florestal - desde 2013. Com 65 anos 
e formação em Administração de Em-
presas, ela ressalta que a iniciativa tem 
sido muito importante para a cidade, 
especialmente em função do impacto 
ambiental que a destinação incorreta 
de materiais recicláveis pode causar. 
“O projeto é muito importante porque 
desperta a população para olhar o que 
ela descarta: volume, tipo e para onde 
vai tudo isso. Tenta despertar a educa-
ção para o que consome. Tenta mostrar 
que todas as embalagens que descar-
tamos (classificamos de “RR” resíduos 
recicláveis) correspondem a 40 % de 
tudo que jogamos fora com o nome de 
lixo. Porém, elas são feitas de matéria 
prima e, portanto, devem voltar para o 
processo produtivo para dar origem a 
novas embalagens, diminuindo, assim, 
futuras extrações de matéria primas e 
movimentando a economia. Isso possi-
bilitaria a geração de vários empregos: 
profissionais de coleta, triagem, trans-
porte, pré-beneficiamento das emba-
lagens e a transformação em matéria 
prima. E mais tantas outras profissões 
administrativas e de logística pois esta-
mos aqui já considerando o processo de 
industrialização.” 

A extensão universitária é um trabalho em interação. O diálogo entre diferentes é o que possibilita interações construtivas e permite atribuir sentido ao que se 
aprende e ao que se ensina. O diálogo permite que, de repente, quem ensina aprende e quem aprende ensina.
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Programa divulga conhecimento  
pela internet ao integrar música e ciência

Com objetivo de promover a divul-
gação científica e incentivar o senso 
crítico aliado à música, o programa 
Rock com Ciência foi criado em 2010 
por Rubens Pazza, professor de Bio-
logia da UFV - Campus Rio Paranaí-
ba, em conjunto com o estudante de 
Administração André Paiva. Inicial-
mente, o programa era transmitido 
ao vivo em uma rádio local da cidade 
de Rio Paranaíba e, posteriormente, 
postado na internet, hoje o progra-
ma divulga seu conteúdo por meio 
de podcasts.

De forma descontraída, dispen-
sando formalidades acadêmicas, o 
programa aborda temas de diversas 
áreas da Ciência, Cultura e Educação. 
O principal objetivo é chamar a aten-
ção dos ouvintes para essas áreas e 
tornar os temas mais amigáveis. Al-
guns dos episódios mais acessados 
no site do programa abordavam os 
temas Cerveja, Suicídio, Artes Mar-
ciais e O Mundo da Física. Outros te-
mas já abordados foram: Marketing, 
Cientistas Brasileiros, Distopias, 
Feminismo, Inteligência Artificial, 
entre diversos outros. Além das dis-
cussões, também são veiculadas 
músicas no estilo rock, que estejam 
relacionadas, de alguma forma, ao 
tema em questão. 

Além de estudantes/as e profes-
sores/as da UFV, o programa conta 

com a participação de pesquisado-
res/as, docentes/as, jornalistas, es-
critores/as e profissionais de várias 
partes do Brasil e do exterior, que 
trabalham diretamente ou indireta-
mente com algum tema em debate.  
Destaca-se também a relação com 
outras instituições de ensino, como 
Unicamp, UFRN, UFPI. 

A variação dos temas, a relação 
com a música e a colaboração de 
diferentes áreas de conhecimento 
e profissionais demonstram como 
uma das diretrizes da Extensão Uni-
versitária pode ser colocada em prá-
tica, já que O Rock com Ciência pro-
picia a interdisciplaridade e divulga 
conteúdos científicos, de maneira 
acessível, para diferentes públicos. 

Atualmente, o projeto não conta 
com apoio financeiro e os equipa-
mentos técnicos do programa foram 
adquiridos com recursos próprios, 
assim como o pagamento do domí-
nio do site. 

O programa Rock Com Ciência 
pode ser ouvido ou baixado pelo site 
www.rockcomciencia.com.br e tam-
bém está disponível no Facebook em 
www.facebook.com/rockcomcien-
cia. A cada semana um novo episó-
dio é transmitido pelo podcast.

Podcast é um tipo de mídia parecido 
com um programa de rádio. A diferen-
ça é que seu conteúdo é sob demanda. 
Os criadores disponibilizam um arqui-
vo de áudio na internet que pode ser 
ouvido ou baixado a qualquer hora. 
Podcasts podem ter os mais varia-
dos assuntos e formatos. Para ouvir 
um podcast você pode acessar o site 
dos criadores e clicar no player do 
episódio escolhido, você pode baixar 
o programa no link de download dis-
ponibilizado ou também pode acessar 
o arquivo por meio de agregadores de 
podcasts no computador ou no smar-
tphone. Qualquer pessoa pode criar 
seu próprio podcast e transmitir suas 
ideias para o mundo.

O QUE É PODCAST? 

A vida une o que as ciências e as profissões dividiram em pedacinhos.
Os problemas atuais que enfrentamos não se restringem a recortes disciplinares ou a especializações profissionais.

Interdisciplinaridade
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Programa de Extensão promove  
Educação Ambiental em Viçosa

Aproximar Universidade e comuni-
dade a partir de uma educação am-
biental crítica e transformadora é o 
objetivo do GEIA Mata - Grupo de 
Educação e Interpretação Ambiental 
da Mata do Paraíso. Coordenado pelo 
professor Gumercindo Souza Lima, 
do  Departamento de Engenharia 
Florestal da Universidade Federal 
de Viçosa, o programa realiza aten-
dimento de visitantes à Estação de 
Pesquisas, Treinamento e Educação 
Ambiental (EPTEA) Mata do Paraí-
so e ministra aulas para estudantes 
da Escola Municipal Almiro Paraíso. 
Além disso, promove também semi-
nários, palestras e eventos sobre a 
temática ambiental.
Fundado em 2003, atualmente o 
Programa interdisciplinar conta 
com dois bolsistas apoiados pelo 
PIBEX - Programa Institucional de 
Bolsas de Extensão Universitária da 
UFV, 22 estagiários voluntários e os 
professores Gumercindo e Sebas-
tião Venâncio Martins, do DEF/UFV, 

como orientadores. O GEIA Mata 
possibilita que os universitários ex-
tensionistas sejam facilitadores dos 
processos de educação ambiental e 
é uma oportunidade de colocar em 
prática o saber científico adquirido 
na UFV. A interação entre os esta-
giários e a comunidade possibilitou, 
por exemplo, a criação do projeto 
“Escola na Mata”, no qual os parti-
cipantes do GEIA têm a oportunida-
de de se relacionar com crianças e 
professores da escola e também de 
participar das reuniões da Associa-
ção Comunitária do Paraíso. 
O grupo faz a divulgação da Mata e 
de suas atividades nas redes sociais 
e em eventos, com o objetivo de sen-
sibilizar os visitantes sobre a impor-
tância de se interessar pela natureza 
e tomar para si a responsabilidade 
em cuidar do espaço da Mata. O pro-
grama tem parceria com a Empresa 
Florestal Jr, a Polícia Militar de Meio 
Ambiente de Minas Gerais, o Centro 
Tecnológico de Desenvolvimento 
Regional de Viçosa (CenTev/UFV) e 
a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente.

Histórico do Projeto 
O Grupo de Educação e Interpretação 
Ambiental da Mata do Paraíso – GEIA 
Mata – foi criado em 2003, por iniciati-
va da Comissão de Gestão  Estação de 
Pesquisas, Treinamento e Educação 
Ambiental (EPTEA) Mata do Paraíso, 
envolvendo professores e estudantes 
de diversos cursos da Universidade 
Federal de Viçosa, com o objetivo de 
suprir a crescente demanda por uma 
educação ambiental crítica e transfor-
madora. O Geia Mata originou-se com 
o NEA (Núcleo de Educação Ambien-
tal) do DEF, que foi criado em 1994. 
Esse grupo, que desde a sua origem 
acredita na interdisciplinaridade  e na 
gestão horizontal como forma de or-
ganização, cumpre a função de aproxi-
mar comunidade e universidade; além 
disso, realiza atividades  por meio de 
vivências dentro da mata e em trilhas. 

Ensino, pesquisa e extensão não são coisas independentes uma da outra! Todas essas dimensões da universidade conectam-se em sua proposição maior, que é servir 
à sociedade. Ao servir à sociedade é possível atribuir sentido a essas atividades e articulá-las umas com as outras.

Três tempos, lado a lado
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Diz aí

PROJETO INTERAÇÃO 
eNTREVISTA COM nÁDIA DUTRA DE SOUZA
Nádia Dutra de Souza, professora do departamento de Ciências 
Sociais, foi premiada com a medalha de mérito em extensão (veja 
no box) em 2016. Apesar da medalha condecorar a trajetória pro-
fissional de um docente, Nádia, enfatiza que essa premiação é de 
toda a equipe envolvida durante anos de trabalho no projeto de 
extensão InterAção. O Projeto surgiu em 2008 e, após oito anos 
de existência, foi reconhecido por meio do prêmio. Além disso, 
Nádia fala da importância da extensão para a Universidade e do 
quanto é preciso ressignificar um prêmio como esse.

o QUE É A MEDALHA DE  
MÉRITO EM EXTENSÃO?  

A medalha de ouro Peter H. Rolfs de mérito em extensão foi instituida em 1999 (resolução CONSU 
nº7/99), como forma de reconhecer o envolvimento expressivo do docente ou técnico nas atividades 
de extensão universitária.

Você poderia falar um pouco da im-
portância da extensão na universi-
dade?
Eu já trabalhava com extensão an-
tes de 2002, quando ainda não havia 
uma política nacional sobre ela. Nes-
sa época se fazia extensão, mas ela 
não era vista, não era reconhecida, 
não era entendida. Além disso, ela 
tinha um viés muito assistencialis-
ta. A partir dessa política nacional 

Qual foi sua trajetória dentro da 
UFV? A extensão é importante para 
você?
Estou há mais de trinta anos na UFV 
e eu poderia ter aposentado há mui-
to tempo, mas, nesses últimos 14 
anos, os governos propiciaram po-
líticas inclusivas na universidade e 
ampliaram a possibilidade de ações 
na extensão. É isso que tem motiva-
do minha permanência aqui.

“Foi uma trajetória, vários 
colegas e estudantes se en-
volveram e o construíram. 
Nós contribuímos para efe-
tivação da política pública e 
isso é importante: projetos 
de extensão que contribuam 
para efetivar políticas públi-
cas.”

“Eu entendo a extensão como 
uma troca de saberes. É fas-
cinante, ousado, revitaliza e 
aumenta as perspectivas de 
mudanças, as possibilidades 
de transformação, a cons-
trução do saber.”

de extensão é que eu vejo que ela 
deslanchou. Eu entendo a extensão 
como uma troca de saberes. É fas-
cinante, ousado, revitaliza e aumen-
ta as perspectivas de mudanças, as 
possibilidades de transformação, a 
construção do saber. Na universi-
dade é criado um entendimento en-
tre ensino, extensão e pesquisa que 
possibilita a transdisciplinaridade, 
existe todo um processo de repen-
sar a extensão, que é uma maneira 
de formação de todos nós. Atuar e 
refletir sobre papel da extensão é 
importantíssimo para encontrarmos 
caminhos para transformar a partir 
dela.

Aqui na UFV há muitas pessoas que trabalham com extensão e têm muito a nos ensinar! O “Diz Aí” é o nosso espaço de bate-papo com quem sabe sobre esse assunto!
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Projeto InterAção: O que é o pro-
jeto? Como surgiu?
Os projetos de extensão apare-
cem a partir do momento que 
começamos a entender questões 
que ocorrem na comunidade e ve-
mos nossa possibilidade de ação. 
O Projeto InterAção é um exem-
plo. Trabalhos de orientação com 
essa temática de catadores já 
haviam sido feitos antes e foram 
eles que suscitaram interesse de 
trabalharmos com essa temáti-
ca de coleta seletiva. A partir de 
2007 concebemos o Projeto e 
uma bolsa foi aprovada. Isso foi o 
início do que hoje é um programa.
Foi uma trajetória, vários colegas 
e estudantes se envolveram e o 
construíram. Nós contribuímos 
para efetivação da política públi-
ca e isso é importante: projetos 
de extensão que contribuam para 
efetivar políticas públicas.
Hoje o Projeto busca viabilizar a 
preservação do meio ambiente e 
o fortalecimento das associações 
cooperativas de catadores. E a 
possibilidade de entender os ca-
tadores, de ver um trabalho que 

é invisível para sociedade, apren-
der, entender e contribuir para o 
fortalecimento deles é algo que 
dá sentido ao nosso trabalho.

“a possibilidade de entender 
os catadores, de ver um tra-
balho que é invisível para so-
ciedade, aprender, entender 
e contribuir para o fortale-
cimento deles é algo que dá 
sentido ao nosso trabalho.”
O que significou o projeto rece-
ber a medalha?
Quando o Projeto foi reconhecido 
e respeitado pela comunidade, 
senti que ele alcançou seu obje-
tivo, então eu não enxergava o 
sentido da Universidade ter que 
reconhecer o trabalho que de-
senvolvemos. Parecia que acei-
tando o prêmio eu reafirmaria 
que ele é mais importante do que 
o objetivo. Mas me disseram que, 
se existe um espaço institucional 
que premia uma pessoa por um 
projeto coletivo, é esse espaço 
que deveria ser ocupado para en-

tão ressignificar a premiação.
Você não vira as costas para o 
que você não concorda, você ocu-
pa e ressignifica. É uma questão 
de ação política.
Então eu vejo que foi perfeito, fi-
quei muito feliz por ser premiada 
por causa de todo trabalho cole-
tivo desse Projeto. Feliz pelo de-
partamento porque tenho muito 
apoio dele, temos muitos colabo-
radores. Fico feliz porque foram 
muitas conquistas, eu vejo que o 
Projeto efetivamente contribuiu 
na formação, incentivando vários 
estudantes a fazerem pesquisas 
sobre o tema e também na for-
mação dos catadores. Nós temos 
proximidade, respeito e confian-
ça, que é o mais difícil, ou seja, 
nós aprendemos a dialogar com 
eles.

“se existe um espaço institu-
cional que premia uma pessoa 
por um projeto coletivo, é esse 
espaço que deveria ser ocupa-
do para então resignificar a 
premiação.”
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pretendem ensinar e aprender por 
meio das experiências que terão 
nessa jornada. 

Mulheres na Agroecologia:  
caravana percorre o Brasil para fortalecer o movimento agroecológico
Movidas pelo sonho de conhecer 
o Brasil e pela vontade de mudar 
o mundo, Bela e Marília trilharão 
seus caminhos pelo território bra-
sileiro durante dois anos a bordo da 
kombi Pituca. O projeto intitulado 
“Caravana Cultural e Agroecológica 
Kombosa me carREGA” tem como 
objetivo fortalecer o movimento da 
agroecologia no Brasil e por isso vi-
sitará comunidades e coletivos a fim 
de articulá-los nessa ideologia. Por 
meio de uma campanha online de fi-
nanciamento coletivo, elas poderão 
iniciar suas ações transformadoras. 
Marília, formada em engenharia am-
biental na UNESP e Bela, formada 
em agronomia aqui na UFV, conside-
ram que sua verdadeira formação se 
deu pelo envolvimento com projetos 
de extensão, com grupos autônomos 
e com o movimento de agroecologia 
em si. Ambas consideram a agroe-
cologia como modificadora de vidas, 
como respostas para as inquieta-
ções que ambas possuíam durante a 
graduação e como um estilo de vida 
que deve ser fortemente difundido 
pelo Brasil. “A agroecologia propõe 
novas relações e eu acho que passa 
muito pelas relações humanas, en-
tão é muito transformador a gente 
poder realmente aprender a aceitar 
quem a gente é, ser quem a gente é 

e estar dentro de um coletivo forta-
lece demais”, afirma Marília. 
Mesmo estando envolvidas em um 
meio que pauta a igualdade de gê-
nero e o combate ao machismo, as 
duas enfrentaram e enfrentam ain-
da a violência e o preconceito diário 
por serem mulheres; até mesmo por 
suas formas veladas e internaliza-
das, como é o caso da divisão de ta-
refas em mutirões. “as mulheres vão 
para a cozinha enquanto os homens 
vão para o quintal, por exemplo, e 
apenas se juntam para almoçar”, 
conta Bela. É por isso que ambas le-
vantam a bandeira “Sem feminismo 
não há agroecologia”, que defende 
que a igualdade de gênero constrói 
e fortalece o movimento agroecoló-
gico. 
Bela e Marília atualmente partici-
pam da REGA (Rede dos Grupos de 
Agroecologia do Brasil), uma rede 
que tem como objetivo a articulação 
dos grupos agroecológicos por todo 
o território nacional. Partindo dessa 
necessidade, a Kombosa me carRE-
GA nasceu. Ao botar o pé na estra-
da, as meninas pretendem registrar 
e divulgar as diversas vivências que 
certamente encontrarão; também 

“Sem feminismo não há  
agroecologia”

Kombosa me carREGA

Vivenciar a extensão durante a graduação gera algo novo na vida do estudante e impacta em sua formação. Ao alterar sua concepção sobre as possibilidades de 
inserção no mundo da vida, a extensão ajuda a constituir expectativas, competências e éticas para seu futuro profissional.

Formação, maturação e vivências
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capacitação profissional  
gera trabalho e renda em Viçosa

O projeto de extensão “Inclusão e 
Promoção Social de Jovens e Adul-
tos de Comunidades Carentes Por 
Meio da Capacitação em Eletricida-
de Básica e Instalações Elétricas Re-
sidenciais e Prediais” é o destaque 
da editoria “Impacto Social” do “Pro-
jeção” pelos resultados alcançados 
na comunidade de Viçosa. 
A iniciativa, coordenada pelo Profes-
sor José Carlos da Costa Campos, do 
Departamento de Engenharia Elétri-
ca da UFV, iniciou-se em 2014 e pos-
sibilitou a capacitação de 15 pessoas 
em Instalações Elétricas Básicas. 
O curso teórico e prático teve dura-
ção de 120 horas e foi organizado 
com um conteúdo amplo e adaptado 
à realidade dos participantes, que 
eram de comunidades de Viçosa. No 
início, 55 pessoas inscreveram-se no 
processo seletivo para participar do 
projeto, o que revelou o grande inte-
resse da comunidade por essa área 
profissional. 
O projeto contou com financiamento 
do Programa de Extensão Universi-
tária (ProExt), do Ministério da Edu-
cação, e contou com a colaboração 

da empresa Engelmig. O curso foi 
realizado por 5 graduandos em En-
genharia Elétrica da UFV (1 tutor, 
2 bolsistas e 2 voluntários) nas sa-
las e laboratórios da Universidade. 
Houve a colaboração também de um 
técnico da Engelmig que preparou 
um curso de Norma Reguladora 10 
(NR10) com ênfase em salvamento e 
resgate e trabalho em altura, já que 
essa é uma grande demanda das 
empresas empregadoras. 
O professor José Carlos afirma que 
os egressos do curso tiveram uma 
boa inserção no mercado de traba-
lho segundo relatos de empresas 
que os contrataram depois da sua 
realização. Isso gerou aumento da 
renda, promoção social e, conse-
quentemente, melhoria da qualida-
de de vida de várias famílias. 
O projeto vem buscando várias ou-
tras possibilidades de ação, por 
meio da articulação com a Prefeitura 
Municipal de Viçosa e outras políti-
cas públicas, como o Programa Na-
cional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec). O coordenador 
da iniciativa ressalta que é neces-
sário um laboratório para realizar 
um curso mais elaborado e, assim, 
atingir ainda mais a comunidade da 
cidade. 

Lucas Rocha Pereira de Souza, 36 
anos, é natural de Viçosa e foi um dos 
participantes do curso. Antes de par-
ticipar do projeto, trabalhava como 
impressor de off-set e outros serviços 
de gráficas. Sem nenhuma experiên-
cia anterior no campo da eletricidade, 
Lucas faz uma avaliação positiva, des-
tacando que aprendeu os conteúdos 
importantes para a área de atuação. 
Por outro lado, pondera que o curso 
seria mais produtivo se tivesse ainda 
mais aulas práticas, com simulações 
de situações reais, por exemplo numa 
casa. “Na prática, na hora de você 
esticar um fio, de distribuir a energia 
dentro de uma casa, você é ensinado 
a teoria, a fazer as contas, mas na 
prática a pessoa tem muita dificulda-
de. Eu tive.”, afirmou. Após a conclu-
são do curso, ele trabalhou 12 meses 
como autônomo, fazendo serviços de 
eletricista. Atualmente, trabalha no 
ramo de alimentação.

A Universidade pública tem o dever de contribuir com as transformações sociais que se fizerem necessárias. A extensão trabalha com o universo das necessidades 
e responde às questões: pra quê, pra quem, por que e como ajudar nessa transformação que faz a diferença!

PRA QUÊ, PRA QUEM, POR QUE E COMO?
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São muitos os acontecimentos ligados à extensão universitária na UFV. Fique por dentro do que se passa!

acontece na ufv

Feira do conhecimento
Como parte da programação do Simpó-
sio de Integração Acadêmica (SIA-2016), 
aconteceu no dia 22 de Outubro a VIII 
Feira do Conhecimento de Viçosa, reali-
zada por meio de parceria da UFV com 
a Secretaria Municipal de Educação. A 
Feira teve sua primeira edição no ano de 
2009 e surgiu como parte de um projeto 
voltado à Divulgação Científica nas es-
colas públicas de Viçosa. Ela acontece 
tradicionalmente na Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia, realizada to-
dos os anos no mês outubro. Em 2016, 

os 33 trabalhos das escolas públicas 
de Viçosa apresentados tinham relação 
com o tema Alimento, dialogando assim 
com a proposta do SIA, que foi  “Fome 
e abundância: um paradoxo brasileiro?” 
e da Semana Nacional de Ciência e Tec-
nologia - “Ciência Alimentando o Brasil”. 
O objetivo da Feira é aproximar mais a 
Universidade da comunidade, contri-
buindo para a formação da cidadania 
junto aos jovens e para a melhoria da 
qualidade do ensino de Ciências nas es-
colas de Educação Básica. Nos últimos 

Semana do fazendeiro
Semana do Fazendeiro - A Semana do 
Fazendeiro é um dos mais tradicionais 
eventos de extensão universitária do 
país. Todo ano, a UFV recebe visitantes 
de várias regiões do Brasil, que vêm em 
busca de cursos, oficinas, clínicas tec-
nológicas, workshops e dias de campo. 
Ao lado disso, os participantes contam 
com uma programação cultural e po-

dem passear pela feira de artesanato, 
importante local de encontro. Em 2016, 
foi realizada sua 87ª edição,  com o tema 
“Desenvolvimento em tempos de crise: 
participação, cooperação e solidarieda-
de”. Assim como em anos anteriores, 
o evento abrigou um leilão de animais, 
além de uma novidade: o 1º Torneio Lei-
teiro da Semana do Fazendeiro, realiza-

Troca de saberes
A Troca de Saberes acontece paralela-
mente à Semana do Fazendeiro, como 
frente de oposição e resistência ao 
agronegócio e ao atual modelo econô-
mico. Sua proposta é trazer para dentro 
do campus debates sobre temas como 
agroecologia, sustentabilidade eco-
nômica e produtiva, culturas de povos 
tradicionais, tecnologias sociais, socio-
biodiversidade, educação do Campo, 
solidariedade e conhecimento popular. 
Comunidades indígenas, quilombolas, 
agricultores/as familiares, moradores/
as do campo, estudantes e professo-
res se reúnem durante quatro dias para 
trocar experiências, conhecimentos e 
vivências. A programação da Troca é 

criada coletivamente, como resultado 
da parceria entre coletivos da Universi-
dade e de grupos populares. Dentre as 
atividades, estão inclusos fóruns de mo-
vimentos sociais, apresentações artísti-
cas, instalações pedagógicas, mesas de 
partilha, vendas de produtos orgânicos e 
agroecológicos, etc. Para o ano de 2017 
temos uma grande novidade: o projeto 
e execução da Troca de Saberes se re-
alizará também, por meio da disciplina 
“PRE 410 - Troca de Saberes”, optativa 
para os diversos Cursos de Graduação 
da UFV. As disciplinas PRE (Pró Reitoria 
de Ensino) são consideradas disciplinas 
“Projeto”. O planejamento, preparação e 
execução de projetos para e com a Tro-

dois anos o evento tem acontecido na 
Estação Cultural Hervê Cordovil, loca-
lizada no Centro de Viçosa, como uma 
possibilidade de uma maior integração 
com a comunidade viçosense. Dentre 
as atividades da Feira, foram realizadas 
palestras e intervenções culturais, com 
destaque para o tema “Educação Ali-
mentar e Nutricional”, que foi debatido 
pela profa. Glauce Dias da Costa, do De-
partamento de Nutrição e Saúde.

do em parceria com a EMATER, o PDPL 
e o Laticínios Porto Alegre. As ativida-
des foram concentradas no interior do 
espaço Multiuso, o que resultou numa 
significativa redução de custos. Para 
2017, a PEC já trabalha na organização 
da próxima edição do evento. Partici-
pem!

ca de Saberes, desenvolvidos a partir de 
temas abrangentes e na partilha de me-
todologias participativas em processos 
inter e transdisciplinares fazem parte 
deste processo que será acompanhado 
por professores de diferentes áreas. A 
disciplina ocorrerá durante o primeiro 
semestre de 2017, com encontros se-
manais às sextas-feiras de tarde e ou-
tros encontros entre as equipes que se 
formarão durante o processo com ho-
rários livres (a combinar). É importante 
salientar que a disciplina vai avançar o 
período de “ferias” estabelecido no ca-
lendário escolar da Graduação da UFV 
e será finalizada após o fechamento da 
Troca de Saberes.
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Coral UFV
Composto por estudantes  

selecionados em audição; realiza ensaios duas vezes na semana 
e shows em Viçosa, Florestal, Rio Paranaíba e regiões.

Coral Nossa Voz
Servidores ativos e aposentados encantam com suas vozes elo-

quentes e cheias de experiência.
Coral Infantil

Crianças dão o toque lúdico à cultura musical da UFV.
Conjunto de Sopros

Procuram-se músicos para resgatar este Conjunto que abrilhan-
tou o Campus por muitos anos!

Quinta Cultural
Apresentação musical realizada por estudantes na Estaçãozinha 

no horário de almoço.

Música

Teatro

Oficinas e aulas de teatro
Mostra e Festival de Teatro Universitário

Apresentações em Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba

Pinacoteca
Estaçãozinha

Mezanino do Centro de Vivência
Espaços para exposições de artes plásticas, vernissage e  

intervenções artísticas.

artes visuais

Para mais informações 
Divisão de Assuntos Culturais: 3899-2451

Pinacoteca: 3899-2498

Você tem alguma aptidão artística? Veja o que a UFV oferece!

Arte e cultura no campus



Mural
CAMPUS VIÇOSA

Feira livre Agroecológica Rede 
Raízes da Mata

Rede Raízes da Mata

(31) 3899-2798

Vila Giannetti, casa 18

rederaizesdamata@gmail.com

Visitação de Museus e Espaços de Ciência da UFV 

Semanalmente
(às sextas-feiras): 16h

Ginástica para Meia e Terceira Idade
(31) 3899-2249Pavilhão de Ginástica do Departamento de Educação Física

Segunda a sexta-feira: 7h e 18h

Casa Arthur Bernardes, Herbário VIC, Horto Botânico, Mata da Biologia, Mata 
do Paraíso, Museu da Comunicação, Museu de Ciências da Terra Alexis Doro-
feef, Museu de Zoologia João Moojen, Museu Histórico e Pìnacoteca da UFV, 
Parque Interativo de Botânica e Sala Mendeleev.

Aulas de Ballet Infantil  e Adulto 
Grupo Ballet VIRTUOSE

(31) 3899-2263

Departamento de Dança

Inf. - Ter.: 17h - estúdio I | Sex.: 8h - estúdio II
Adulto - Ter. e Qui.: 12h15 - estúdio I

Aulas Tai Chi Chuan estilo Yang

(31) 3899-2249

Departamento de dança, estudio III

Terças e quintas-feiras: 18h

CAMPUS FLORESTAL

Programa de Extensão em Ensino de Línguas
Vila Giannetti, casa 18

(31) 3899-1931

Espanhol

(31) 3899-2609

Francês

(31) 3899-3721

Inglês

prelin.org.br (31) 3899-1931

Libras

Aulas de Natação Esporte e 
Lazer na Cidade

(37) 9133-8980

Clube Campestre

Interessados devem ter, no mínimo, 
6 anos de idade.
Ter. e Qui.: 15h30 e 16h15
Qua. e Sex.: 9h e 9h45

Iniciação Esportiva para a 
Pessoa com Defi ciência 
Esporte e Lazer na Cidade

(31) 98812-4098

Ginásio de Esportes da UFV-CAF

Qua. e Sex.: 15h CAMPUS RIO PARANAÍBA

Rádio de Divulgação Científi ca
Projeto Rock com Ciência
Podcasts no site do projeto

(34) 3855-9009

www.rockcomciencia.com.br

Rock com ciência

Quintal Solidário - Feira de Economia Solidária e Agricultura 
Familiar

Quintal Solidário (31) 3899-2798

ASPUV - Vila Giannetti, Casa 52

Semanalmente (às quartas-feiras): 17h30 às 20h30

Esportes Coletivos (Basquetebol, Handebol, Voleibol e Futsal)

(31) 98812-4098

Ginásio de Esportes da UFV-CAF
Qua. e Sex: 14h, 16h e 17h

Esporte adaptado à pessoas com defi ciência 
Programa 2º tempo: Vôlei e ginástica

(31) 3899-2077

pstufv.blogspot.com.br

Seg. e Qua.: 14h às 16h | 
Qua. e Sex.: 8h às 10h | Sáb.: 8h às 10h40

Feira Agroecológica e 
Cultural da Violeira

Feira Agroecológica e 
Cultural da Violeira

(31)3899-1643 | 3885-2139 |
 3892-2000

Rua Quinquim Fontes, 450, 
João Braz

Quinzenalmente (aos domingos) - 8h às 12h

Aulas de Yoga - Grupo 
Dhanvantari de Shivam 

(31) 3899-2263

Departamento de Dança 

Ter. e qui.: 18h - estúdio I

www.semec.ufv.br (31)3899-2498

Cinecom - Exibição  de Filmes 

(31) 3899-4502

Gramado das 4 pilastras

Uma vez por mês às 19h

CineCom


