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AÇÃO

SETOR DE 
REFERÊNCIA E 
SUPORTE NA 

UFSJ

Capacitação em empreendedorismo, 
inovação e saberes digitais

Dárlinton Carvalho

C- Mecanismos, durante e pós-Covid-
19, para a subsistência e
sobrevivência de sujeitos, em
especial, aqueles em situação de
vulnerabilidade social.

Devido a atual conjuntura que exige suspensão de
atividades presenciais voltadas para treinamentos no
município de São João del-Rei e região, os projetos de
extensão Saberes Digitais e Semeando Empreendedorismo,
que desenvolvem atividades presenciais, precisam ser
adaptados para continuar desenvolvendo suas atividades.

APROVADA

- Hospedagem das páginas
institucionais dos projetos,
conforme disponibilidade do
NTINF.

- - -
maio de 2020 a 
maio de 2021

SEPES

Criação de canais em sites de redes sociais 
para informação e esclarecimento sobre o 

enfrentamento à epidemia de Covid-19.

Elen Soraia de 
Menezes Cabral

A- Assessoramento para a realização
de ações preventivas, visando dirimir o
contágio e propagação da Covid-19.

Criar uma página no Facebook e uma conta no Instagram
para informação e esclarecimento da população sobre a
epidemia do Covid-19, e para apoio aos profissionais de
saúde em suas atividades educacionais junto à comunidade.

APROVADA -- -- -- --
maio de 2020 a 
outubro de 2020

SETEX

Proposta, desenvolvimento e 
acompanhamento da plataforma “Entrega 

São João del Rei”

Milene Barbosa 
Carvalho

B- Contribuições para a minoração
dos efeitos do isolamento social

Proposta, desenvolvimento e acompanhamento de uma
plataforma disponível via internet (site) que divulgue os
comerciantes e prestadores de serviços que realizam
entrega de produtos em domicílio como medida de permitir
a sobrevivência dos comércios e a possibilidade da
população ter acesso aos produtos e serviços que necessita
em suas residências.

APROVADA

- Hospedagem da plataforma
nos servidores da UFSJ,
conforme disponibilidade do
NTINF.
- Divulgação do projeto pela
ASCOM/UFSJ.

-- -- --
abril de 2020 a 
julho de 2020

SEPES

Técnicas de modelagem e controle para 
dirimir o contágio e propagação da Covid-19

Erivelton Geraldo 
Nepomuceno

A- Assessoramento para a realização
de ações preventivas, visando dirimir o
contágio e propagação da Covid-19.

Obter uma representação matemática capaz de representar
o espalhamento da pandemia no Brasil e em Minas Gerais.
Usar os modelos obtidos para projetar estratégias de
controle que minimizem o espalhamento da pandemia.

APROVADA -- -- -- --
abril de 2020 a 
março de 2021

SEPES

COVID na rádio
André de Oliveira 
Baldoni e Mariana 
Linhares Pereira

A- Assessoramento para a realização
de ações preventivas, visando dirimir o
contágio e propagação da Covid-19.

Disseminar informações técnicas e atualizações científicas
em linguagem acessível aos ouvintes de rádios de
municípios mineiros e internautas de qualquer localidade.

APROVADA

- Divulgação do projeto pela
ASCOM/UFSJ nas mídias
sociais, apoio no contato com
as rádios.

-- 02 bolsas dois meses
abril de 2020 a 
maio de 2020

SETEX

RESULTADO DA CHAMADA DE DEMANDA ESTIMULADA PARA O “PROGRAMA INSTITUCIONAL DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19, SEUS IMPACTOS E EFEITOS (PIE-COVID-19)”
(2ª ENTRADA - Propostas submetidas entre 06/04 e 12/04 )


