Projetos de extensão

Direito:
 Núcleo de Prática Jurídica - ESAJUR
O Núcleo de Prática Jurídica, da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas,
coordena as atividades acadêmicas de prática jurídica simulada e prática jurídica real, e
as atividades extensionistas de assistência jurídica são prestadas à comunidade através
do Escritório de Assistência Jurídica - ESAJUR, desdobrado em duas unidades, uma no
Campus I e a outra no Campus V, onde se desenvolve o estágio profissional de
advocacia e a prestação de serviços comunitários.
Endereço: Rua Bernardino de Mello, nº 2.075 - Sobreloja - Centro - Nova Iguaçu.
Horário do ESAJUR: 2ª a 6ª feira 8h às 22h.
Tel. (21) 2667-8290.

Educação Física
JUNIG: Tem como objetivo a confraternização e diversão do meio universitário,
juntamente com populares das comunidades mais próximas da localidade, sendo realizada no
Campus I.

Professor Responsável: Denilson Costa Soares

Enfermagem:
 Seniorato como estratégia de ensino-aprendizagem nos cenários de atuação da
enfermagem
O seniorato é uma estratégia de ensino-aprendizagem caracterizada pelo trabalho
dos estudantes do penúltimo ano da graduação (alunos seniores) com os
estudantes de períodos anteriores (alunos juniores) em atividades teóricas e
práticas que acontecem nos diversos cenários de integração do ensino.
Professor Responsável: Roberta Geórgia Sousa dos Santos
Farmácia
 Farmácia universitária de Manipulação

Farmácia Universitária busca atender toda a comunidade – acadêmica ou não –
com eficiência, seriedade, cortesia e preços acessíveis, colocando à disposição
produtos manipulados.
Horário:8 as 17 segunda a sexta
Endereço: Av. União, 676- Mesquita/ Av. Augusto Távora, 2.134- Bloco A
Nova Iguaçu - RJ - Brasil
CEP: 26275-580 Campus I UNIG
Tel: 27654066/ 2696-0411

Fisioterapia:
 Clinica de Fisioterapia
A clínica de Fisioterapia da universidade Iguaçu tem uma estrutura moderna e
bem equipada para atender pacientes e dar treinamento prático aos alunos do
Curso. Os únicos investimentos feitos pelos usuários são: avaliação (R$20,00) e
atendimento( R$ 15,00).
Endereço.: Av. Abílio Augusto Távora, 2134 Nova Iguaçu - RJ - Brasil
CEP: 26275-580 Campus I UNIG
Tel: (21)2667-4053
Horário: 2ª a 6ª feira, das 14h às 22h
 Encontro de Mães: Com essa preocupação e com o intuito de inserir o discente em um
contexto humanizado e de compromisso perante a sociedade, desenvolvemos, então, o
programa de apoio as mães das crianças portadoras de deficiência e outras doenças
crônicas .
Professora Responsável: Elaine Aparecida Pedrozo Azevêdo

 Intervenção Fisioterápica:
Este projeto tem como objetivo promover a habilitação de conhecimento acadêmico
extensionista nos acadêmicos/alunos quanto aos processos de intervenção clinicofisioterápico específicos.
Professor Responsável: José Gabriel Euzébio Werneck

Odontologia:
 Clínica Odontológica

A Clínica de Odontologia da Universidade Iguaçu possui consultórios
completos, setorizados para atendimentos interdisciplinares nas diversas
especialidades odontológicas.
Os únicos investimentos feitos pelos usuários são uma taxa a administrativa no
valor de R$ 15,00.
Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 2134 Nova Iguaçu - RJ - Brasil
CEP: 26275-580 Campus I UNIG
tel: (21) 27654033
Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h.
 Assistência Integral ao Trabalhador da UNIG: Identificar e prover assistência de

caráter preventivo, interceptivo, curativo e reabilitador, através de exames
clínicos da cavidade bucal dos funcionários da Universidade Iguaçu relativos aos
problemas que podem levar a riscos aos trabalhadores.
Professora Responsável: Paulo Cesar Ribeiro

