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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO  

UNIDADE - AGES Live  

SEMESTRE 2021/02 

 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Atenção: os projetos de Extensão são semestrais e conduzidos por professores.  

Leia o catálogo com atenção e, em caso de dúvidas, consulte sempre a página de Extensão de sua Instituição. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições extensão 
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                          PROJETOS INTERNACIONAIS 

 

Projeto: A Importância da Vacina 

Descritivo: Os microrganismos estão em toda a parte, tanto no ambiente como no nosso corpo, quando um agente patogénico infeta o 
corpo, o sistema imunitário é desencadeado, e o agente patogénico é atacado. Mas precisamos ficar doentes para gerar 
imunidade contra o agente patogénico? Claro que não, temos as vacinas que estimulam o nosso organismo a criar células de 
defesa, assim quando entramos em contato com algum agente patogénico perigoso no futuro, o nosso sistema imunitário 
será capaz de responder imediatamente, protegendo-nos contra a doença. Neste projeto, será abordado a importância das 
vacinas para erradicar e controlar muitas doenças existentes. Estes pontos serão discutidos em conjunto com uma instituição 
da América Latina, por isso, é importante que os alunos tenham proficiência intermediaria do idioma espanhol para 
acompanhar as atividades.  

Número de vagas: 80 

Professor 
Responsável: 

Alessandra Finardi Dastoli 

Público-alvo:  Estudantes das áreas de Medicina, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde 

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21:30 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Linguagem e Cultura: Construção de Sentidos 

Descritivo: O projeto de extensão Linguagem e Cultura: Construção de Sentidos, objetiva discutir como a linguagem influencia a cultura e 
vice-versa. Neste projeto, entenderemos como cultura e linguagem são realizações sociais embricadas, investigaremos a 
noção de registro linguístico (discurso formal, informal, norma culta) na língua inglesa contemporânea e as influências que ela 
sofre da linguagem comercial, corporativa, acadêmica e técnica. O projeto será conduzido em língua inglesa, por isso, é 
importante que os alunos tenham proficiência intermediaria do idioma para acompanhar as atividades.  
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Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

Cynthia Pichini  

Público-alvo:  Estudantes de todos os cursos de graduação 

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 17:20 às 19:00 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Qualidade de Vida, Espiritualidade e Saúde Mental 

Descritivo: Este projeto tem como objetivo refletir sobre a intersecção existente entre qualidade de vida, espiritualidade e saúde mental 
na população brasileira. Será realizada uma pesquisa de campo, por meio do google forms e os resultados da nossa 
população serão compartilhados e discutidos com os dados encontrados pelos alunos, em conjunto com uma instituição da 
América Latina. Por isso, é importante que o aluno tenha o nível intermediário de espanhol para acompanhar as atividades. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Maria Rita Polo Gascón 

Público-alvo:  Estudantes da área de Ciências Biológicas & da Saúde e dos cursos Filosofia, Letras, Letras – Português, Letras - Português e 
Inglês, Pedagogia, Psicologia, Jornalismo 

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Sexta-feira das 17:00 às 19:00 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Obras Sustentáveis:  Planejamento e Acompanhamento de Obras Civis por Engenheiros e Arquitetos numa perspectiva 
sustentável 
 

Descritivo: A elaboração dos projetos e o encadeamento na linha de produção de edifícios, necessitam atender à melhor relação entre: 
custos, benefícios e tempo. Isso estimulou o desenvolvimento de técnicas específicas sustentáveis para elaboração de 
planejamentos mais precisos, e previsões de riscos mais concretas. O Projeto abordará as mais atualizadas metodologias de 
gestão e técnicas construtivas mundiais, através de um processo de aprendizado envolvente e atual em conjunto com uma 



 

4 

 

instituição da América Latina. Portanto, é importante o conhecimento intermediário em espanhol para acompanhar as 
atividades.  

Número de vagas: 60 

Professor 
Responsável: 

Luana Maris Pedrosa Cruz 

Público-alvo:  Estudantes das áreas de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Quinta-feira das 10:00 às 12:00 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Lean Office aplicado no 3° Setor   

Descritivo: O projeto de Extensão tem como objetivo capacitar colaboradores de organizações do Terceiro Setor nos conceitos do Lean 
Office. O Lean Office se desenvolveu da apropriação dos conceitos da filosofia Lean, inicialmente praticados apenas no chão 
de fábricas, para o ambiente administrativo dos escritórios. O projeto será realizado por etapas em conjunto com uma 
instituição da América Latina, que irão desde a escolha de uma organização com objeto de estudo, até a aplicação do Lean 
Office no cotidiano da mesma. Para participarem deste projeto, os estudantes deveram ter noções básicas do Lean Office, e 
proficiência intermediaria do idioma espanhol para acompanhar as atividades.  

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

Luiz Veriano Oliveira Dalla Valentina 

Público-alvo:  Estudantes das áreas de Engenharias; Gestão & Negócios; TI & Computação; Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 18:00 às 19:00 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Retomada Econômica do Turismo na América do Sul 

Descritivo: Com o evento da pandemia, todos nós deixamos de viajar entre estados e países, e optamos por turismo mais próximo de 
modo a conhecer onde moramos, ou cidades próximas. Esse advento que imposto ao mundo todo, gerou dúvidas no ramo do 
turismo e consequentemente, novas formas de turistar. Em parceria com outra instituição da América Latina, pretende-se 
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conhecer e relacionar as novas formas de turismo, pós pandemia. Devido a parceria com outra instituição da América Latina, 
faz-se necessário que o aluno tenha conhecimento intermediário em espanhol. 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

Maria José Giaretta  

Público-alvo:  Estudantes das áreas Gestão & Negócios; Turismo & Hospitalidade; Ciências Jurídicas 

Carga horária: 80 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 20:00 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Se Liga na PED 

Descritivo: O projeto tem como objetivo trazer informações de temas variados e de grande importância na pediatria voltados para a 
população, através de plataformas digitais. Os alunos têm a oportunidade de aprender por meio da produção das postagens, 
afinal, é necessária uma pesquisa aprofundada sobre os assuntos por meio de artigos, livros e manuais, todas informações 
baseadas em evidência científica. Além disso, são promovidas entrevistas com especialistas sobre assuntos de interesse, além 
da organização de simpósios acadêmicos, com participação ativa dos estudantes. O projeto é desenvolvido em parceria com 
outra instituição do Peru, e por isso, é necessário que o aluno tenha proficiência intermediaria no idioma espanhol para 
acompanhar as reuniões e atividades. 

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

Marconi Augusto Aguiar dos Reis 

Público-alvo:  Estudantes das áreas Medicina, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde 

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Segunda-feira das 20:00 às 21:00 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Estudos Latino-Americanos: Realidade e Perspectivas para Região 

Descritivo: O projeto concentra os estudos e debates, com a participação de instituições parceiras da América Latina, acerca dos 
aspectos do cenário atual, riscos e perspectivas políticas, sociais, econômicos da região e os impactos provocados pela 
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pandemia - COVID19. Serão organizados Grupos de Estudos para a realização de pesquisa, leitura, análise dos relatórios 
comumente divulgados por entidades de renome – FMI, OCDE, ONU, FAO, OMS, Banco Mundial, entre outros. É importante 
que os alunos tenham proficiência intermediaria do idioma espanhol para acompanhar as atividades.  

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

Cilene Ribeiro Cardoso 

Público-alvo:  Estudantes da área de Gestão e Negócios e do curso de Direito 

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 17h às 18h30 

Modalidade: Digital 

 

 

                            PROJETOS ÂNIMA PLURAIS    

 

Projeto: Produção do Conhecimento Sobre a Saúde da População Negra 
Descritivo: O projeto de extensão “Produção do Conhecimento em Saúde da População Negra” tem como objetivos conhecer a Política 

Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), promover a reflexão entre acadêmicos e profissionais de saúde 
sobre a melhoria da atenção à saúde da população negra; identificar a necessidade de efetivação da Política Nacional de 
Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) e promover o diálogo sobre o tema e minimização dos efeitos da falta de 
conhecimento entre acadêmicos e profissionais de saúde nos cuidados de pessoas negras.  

Número de vagas: 200 

Professor 
Responsável: 

Tayana Patrícia Santana Oliveira de Sá 

Público-alvo:  Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima 

Carga horária: 80 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 21h 

Modalidade: Digital 
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Projeto: Antirracismo na Rede 

Descritivo: Quais profissionais e intelectuais negros são referência na sua área de formação?  O projeto Antirracismo na Rede tem como 
objetivo ampliar a visibilidade do conhecimento produzido por profissionais e pensadores negros do Brasil, da África e da 
diáspora afro-atlântica. Estudantes participam do projeto por meio do levantamento, da discussão e da produção de 
conteúdos, num engajamento antirracista para a difusão de referências negras. O conteúdo produzido poderá ser difundido 
via Instagram, Tik Tok, Facebook, Youtube, entre outros, conforme planejamento colaborativo. Também serão realizadas 
rodas de conversa e lives com a participação de profissionais e pesquisadores convidados. Algumas conversas poderão 
integrar o conteúdo do podcast CoExistir, criado por integrantes do projeto em edições anteriores.    Todas as atividades são 
orientadas e o projeto tem o suporte de laboratórios de produção de conteúdo ligados aos cursos da área de Comunicação. 
Haverá um ciclo de preparação com conversas sobre questões raciais e com mini-cursos* para as pessoas que não tiverem 
familiaridade com a produção de conteúdo para redes sociais. A participação nos mini-cursos é opcional.   Todas as atividades 
serão feitas remotamente. O registro de horas no projeto é realizado pela participação nos encontros síncronos semanais 
(online) e por meio de entregas de atividades realizadas de forma assíncrona (de acordo com a disponibilidade individual). 
Essas atividades serão estabelecidas nos encontros iniciais.  *Mini-cursos (não-obrigatórios): "Introdução à produção de 
conteúdo para redes sociais", "Gestão colaborativa de projetos" e "Introdução à gravação e edição de áudio". Os mini-cursos 
têm duração de 3 horas cada e poderão ser oferecidos aos sábados, a depender da disponibilidade da turma. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Tatiana Alves de Carvalho Costa 
 

Público-alvo:  Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima 

Carga horária: 80 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 9h às 11h 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Cineclube Pretança 
Descritivo: O projeto Cineclube Pretança tem o objetivo de promover discussões sobre questões raciais e suas intercessões por meio de 

sessões comentadas de filmes africanos, brasileiros e de outros países da diáspora negro-atlântica. A partir de questões 



 

8 

 

trazidas pelos filmes selecionados, pretende-se discutir representação, representatividade, antirracismo e descolonização do 
imaginário, entre outras temáticas, em perspectiva interdisciplinar e interseccional. Todos as pessoas participantes do 
cineclube irão assistir aos filmes (longa, média ou curta-metragens) selecionados previamente e se envolverão nas conversas 
sobre as temáticas propostas coletivamente. Serão formados subgrupos para a realização de atividades específicas de acordo 
com as áreas de conhecimento e formação dos envolvidos. Também podem ser realizadas sessões externas (online) abertas 
e/ou por meio de parcerias com outras instituições de ensino e organizações da sociedade em geral, com a presença de 
convidados (realizadores, pesquisadores, etc).  Todas as atividades serão feitas remotamente. O registro de horas no projeto 
é realizado pela participação nos encontros síncronos (online) semanais e por meio de entregas de atividades realizadas de 
forma assíncrona (resenhas ou relatórios de visionamento de filmes, planejamento de sessões, entre outras). Essas atividades 
serão estabelecidas nos encontros iniciais, de acordo com a disponibilidade das pessoas participantes.  

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

Tatiana Alves de Carvalho Costa 
 

Público-alvo:  Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima 

Carga horária: 80 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 20h40 às 22h10 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Papo fora de série: nós entre raça, gênero, sexualidade e classe 
Descritivo: O "Papo fora de série" visa promover debates que correlacionem, segundo uma perspectiva interseccional, os marcadores de 

raça, gênero, sexualidade e classe, a partir de narrativas produzidas em séries e demais produtos audiovisuais. Por meio da 
leitura da experiência apresentada na produção audiovisual, e com a proposta de discutir os fenômenos identitários que 
atravessam tais narrativas, serão construídas ferramentas para aprimorar a percepção do público sobre os dilemas sociais e 
as relações de poder que permeiam o cotidiano social, representados pelas histórias das personagens. As(os) participantes do 
projeto irão auxiliar na construção de oficinas que serão ofertadas para jovens universitários e adolescentes do ensino médio. 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

João Henrique de Sousa Santos 

Público-alvo:  Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima 
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Carga horária: 80 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 10h30 às 12h30 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Colorir a cabeça: saúde mental e negritude 
Descritivo: O projeto tem como objetivo ofertar um espaço seguro de acolhimento e escuta no campo da saúde mental de jovens 

universitários que trazem em suas vivências vulnerabilidades decorrentes da marca da negritude, articulando com as 
dimensões social, familiar, territorial, discursiva e psíquica. A partir de debates que favoreçam novas visões de mundo e a 
sublevação de vozes decoloniais, as(os) participantes do projeto irão criar grupos para desfazer alguns nós (máscaras brancas) 
e amarrar outros (em especial os de solidariedades). 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

João Henrique de Sousa Santos  

Público-alvo:  Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima 

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Terça-feira das 10h às 12h 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Racismo e sexismo: identificando, diferenciando e conceituando injustiças de raça e de gênero 
Descritivo: Descritivo: O projeto tem como objetivo apresentar e discutir a temática do racismo e do sexismo a partir da leitura e 

discussão de textos selecionados das áreas de direito, ciências sociais, filosofia e literatura.   Articularemos alguns dos 
conceitos-chave que mobilizam a temática das injustiças de gênero e raciais, identificaremos as conexões entre algumas 
dessas demandas assim como em que medida as mesmas se distanciam. Neste sentido, ideias-chave como: 
interseccionalidade, diversas concepções feministas e seus limites, racismo estrutural, racismo genderizado, invisibilidade 
social, linguagem e normalidade serão apresentados e debatidos nos encontros.   O objetivo é apresentar e contextualizar 
alguns dos principais conceitos do âmbito da justiça racial e de gênero, contextualizando os mesmos com as realidades 
vividas pelos participantes em seus contextos de vida.   

Número de vagas: 100 
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Professor 
Responsável: 

Julia Sichieri Moura 

Público-alvo:  Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima 

Carga horária: 80 horas 

Dias e horários: Terça-feira das 14:00 às 16:00 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: A estrutura legal e a aplicação desigual: racismo, violência e resistência. 
Descritivo: O projeto tem como objetivo apresentar e discutir a temática do racismo através da leitura e discussão de dados de violência 

policial com o estudo de decisões judiciais, relatórios de encarceramento, artigos científicos, letras de música, artigos de 
jornais e outras mídias.   Articularemos alguns dos conceitos-chave que mobilizam a temática das injustiças da injustiça raciais 
e desigualdade social e buscaremos identificar algumas das formas de resistência que surgem no âmbito destes grupos.   
Trataremos, assim, da importância da temática dos direitos humanos, da ideia de dignidade, do desafio na construção de 
auto-estima e subjetividades em um contexto de violência e desvalorização da vida.   O objetivo principal é o de estabelecer 
algumas hipóteses e premissas que possam se desenvolver em projetos de pesquisa e artigos. Buscaremos, também, produzir 
material de conscientização e conhecimento dentro e fora da comunidade acadêmica.   

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

Julia Sichieri Moura 

Público-alvo:  Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima 

Carga horária: 80 horas 

Dias e horários: Quinta-feira das 14:00 às 16:00 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Universigênero - as sexualidades e suas implicações na atualidade 
Descritivo: O Grupo de Extensão visa discutir assuntos relacionados ao tema de gênero e sexualidades utilizando-se artigos científicos, 

livros e manuais/ normas técnicas das áreas envolvidas. Teremos foco do debate os feminismos decoloniais, as construções 
de masculinidades, o machismo e a população LGBTI+.  O objetivo é produzir peças/ produtos que serão apresentados em 



 

11 

 

eventos Ânima ao final do semestre. Serão divididos subgrupos com estudantes das mesmas universidades visando uma 
maior compreensão da realidade de cada campus, em relação à temática e demandas por região.  

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

José Alberto Roza Júnior 

Público-alvo:  Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima 

Carga horária: 80 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 10:00 às 12:00 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: LGBTI+ e a cidade:  enfrentamentos de contextos de violência 
Descritivo: O projeto terá como conceito fundamental o direito à cidade, sobretudo no debate das desigualdades e opressões – racismo, 

desigualdade de gênero e LGBTfobia – para se pensar na produção do espaço. Dessa forma pretende-se debater o acesso à 
cidade e a garantia de direitos, sob o recorte da população LGBTI+ e o contexto de violências vividos. O projeto será 
destinado a estudantes de todas as áreas, com interesse de construir um saber interdisciplinar e atuar na transformação 
social da cidade. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

José Alberto Roza Júnior 

Público-alvo:  Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima 

Carga horária: 80 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 08:00 às 10:00 

Modalidade: Digital 
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SAÚDE INTEGRAL E AMPLIAÇÃO DA CONCIÊNCIA 

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                          

Projeto: Yoga: Ser Sendo 
Descritivo: Esse projeto tem como mote oferecer ao participante exercícios reflexivos, práticas de Yoga e meditação para compreender 

sua existência universal e particular. Tal sabedoria desperta um senso de identidade e pertencimento que são fundamentais 
para superar a crise que a humanidade está atravessando. 

Número de vagas: 300 

Professor 
Responsável: 

Claudia Vieira Carnevalle 

Público-alvo:  Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima 

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Segunda-feira das 17h30 às 18h30 e Terça-feira das 8h às 9h 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Aikido: as artes marciais ensinando para a vida 
Descritivo: O Aikido é uma arte marcial que em sua filosofia traz ensinamentos para que possamos alcançar maior presença corporal, 

respiração consciente, relação de harmonia e autoconhecimento. Assim, de uma forma inovadora, no Aikido há uma 
possibilidade e oportunidade de trabalhar o equilíbrio físico e mental.  

Número de vagas: 400 

Professor 
Responsável: 

Claudia Vieira Carnevalle 

Público-alvo:  Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima 
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Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Quarta - feira das 7h30 às 8h30 / Quarta - feira das 17h30 às 18h30 / Quinta - feira das 9h às 10h / Quinta - feira das 17h30 às 
18h30 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Sunrise 
Descritivo: Construído em atenção às questões de saúde mental de nossa comunidade acadêmica, o Sunrise tem por objetivo trabalhar, 

o autoconhecimento e fornecer ferramentas para os estudantes lidarem de forma positiva com as questões centrais de suas 
vidas.   

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

Claudia Vieira Carnevalle 

Público-alvo:  Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima 

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Segunda - feira das 8h30 às 10:00h / Quarta - feira das 17h30 às 19:00h 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Mente em Ação: Meditação e Ciência na ÂNIMA 
Descritivo: As práticas meditativas possibilitam treinar a focalização da atenção plena contribuindo para a melhoria da qualidade de vida 

e o desenvolvimento do processo de ampliação da consciência em relação a nossa própria existência. No projeto são 
ensinadas fundamentação e práticas de meditação por meio de técnicas de respiração e autorregulação das emoções com 
vistas a promoção de bem-estar e redução do estresse.  

Número de vagas: 400 

Professor 
Responsável: 

Claudia Vieira Carnevalle 

Público-alvo:  Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima 

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Terça - feira e quinta - feira das 18:00 às 19:00 e Quarta - feira das 7:00 às 8:00 

Modalidade: Digital 



 

14 

 

 

 

 

 PROJETOS REGIONAIS 

                            

                                                                                                                                                                                                                         

Projeto: Clínica de atenção à violência 
Descritivo: Ações de acolhimento e orientação a famílias e vítimas de violência, sobre direitos e instrumentos de defesa, no âmbito da 

Justiça, assistência social e cidadania, com disponibilidade de orientações jurídicas e de direitos humanos. 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

SÍLVIA MANOELA SANTOS DE JESUS 

Público-alvo:  Estudantes das áreas de Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios  

Carga horária: 100 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 8h50 às 11h40 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Sociologia das Organizações Complexas 
Descritivo: Direcionamento para gestão conhecer e orientar seus colaboradores, quantos aos temas de diversidade. 

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

SÍLVIA MANOELA SANTOS DE JESUS 

Público-alvo:  Estudantes da área de Gestão e Negócios 

Carga horária: 100 horas 
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Dias e horários: Sexta-feira das 8h50 às 11h40 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Nutrição e qualidade de vida aplicada a prática de atividade física 
Descritivo: O projeto tem como objetivo desenvolver de práticas educativas em nutrição para o público praticante de atividade física, com 

o intuito de desenvolver as habilidades e competências profissionais dos acadêmicos e promover saúde através da alimentação 
e nutrição.  

Número de vagas: 20 

Professor 
Responsável: 

Rôas de Araujo Costa 

Público-alvo:  Estudantes do curso de Nutrição 

Carga horária: 100 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h às 21h 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Faculdade Integrada da Terceira Idade (FINATI) 
Descritivo: O projeto Faculdade Integrada da Terceira Idade (FINATI) busca ofertar atividades diversificadas ao público da terceira idade. 

A proposta abrange possibilidades que giram em torno de melhora da saúde, qualidade de vida, bem estar, estética, aspectos 
psicológicos, noções de melhoramento da alimentação, preparação e plantio de hortas, ornamentação e organização de 
ambientes entre outras atividades. Os académicos que tiverem o interesse de participarem do projeto, deverão estar cientes 
que precisam trabalhar em grupo para planejamento e aplicação integradas das atividades ofertadas pelo projeto, além de 
cumprir uma carga horária semestral equivalente a 80 horas entre atividades online e presenciais. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Cleiton Antonio de Oliveira 

Público-alvo:  Estudantes da área de saúde 

Carga horária: 80 horas 

Dias e horários: Terça, Quarta e Quinta das 15:00 às 16:00 

Modalidade: Digital 
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Projeto: Uso Eficiente de Energia Elétrica em Moradias Carentes Através de Ações Educativas 
Descritivo: O projeto se fundamenta em ações educativas junto à sociedade através de ações de conscientização do uso eficiente de 

energia elétrica em suas residências. Para isso, os alunos desenvolverão uma pesquisa sobre o tema, incluindo o uso de 
aparelhos domésticos e a arquitetura das casas de acordo com diferentes climas. A partir dessa pesquisa, os alunos 
desenvolverão um questionário online para entrevistar moradores da região de Jacobina quanto ao uso de energia elétrica, 
aspectos arquitetônicos e o conforto térmico proporcionado por suas residências. Com isso, objetiva-se elaborar uma cartilha 
educativa com orientações sobre o uso eficiente de energia elétrica, melhorando a qualidade de vida e bem-estar. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Danilo Conceição da Silva 

Público-alvo:  Estudantes de todos os cursos da AGES 

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 19H até 21H 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Liga Acadêmica Interdisciplinar da Mulher (L.A.I.M. AGES) 
Descritivo: A criação desta liga, resulta da incorporação de estudantes do curso das diversas áreas do campus de Senhor do Bonfim, com 

interesse comum na área da mulher, com fins interdisciplinares abertas aos demais profissionais e acadêmicos de áreas do 
conhecimento afins aos objetivos da liga. A LAIM-AGES tem como objetivo abordar e desenvolver o conhecimento a respeito 
de aspectos relacionados à Mulher, no que concernem os aspectos patológicos e biológicos, climatério, prevenção de doenças 
ginecológicas transcendendo aos fatores sociais, culturais e econômicos. Abordando também indicadores de morbimortalidade 
da mulher; as alterações do organismo materno na gestação, parto, puerpério; a assistência de enfermagem na saúde sexual e 
reprodutiva, cuidados ao recém-nascido. Bem como empreendedorismo, empoderamento, escolarização, legislação, entre 
outras temáticas que o grupo julgar pertinente. Por meio de uma página no Instagram, são realizadas lives, bem como outras 
atividades, mantendo interface com a comunidade. 

Número de vagas: 80 
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Professor 
Responsável: 

Maria Andresiele Andrade Carvalho 

Público-alvo:  Estudantes dos cursos de Educação Física – Licenciatura, Enfermagem, Estética e Cosmética, Nutrição, Letras – Português, 
Psicologia, Direito, Administração.  

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21: 50  

Modalidade: Digital 

                                                                                                                                                                                                                                

Projeto: Lixo não, TRANSFORMAÇÃO! 
Descritivo: A separação, destino adequado e transformação do lixo domiciliar compõem importantes ferramentas para preservação da 

saúde e do meio ambiente. A separação do lixo orgânico de materiais considerados “lixo seco” (papel, plásticos, metais e 
vidros), possibilita de maneira mais facilitada à reutilização ou reciclagem desse material.  Tão importante quanto compreender 
a importância do descarte de lixo doméstico de maneira adequada, é saber como fazê-lo. Porém, apesar da difusão da educação 
ambiental, sendo inclusive de realização obrigatória em ambientes escolares (Constituição federal – 1988 e reforçada pela 
Resolução n.º 02 de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental e 
obrigatoriedade da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino), tal tema não é de conhecimento geral, 
fazendo-se necessário assim, reforçar a importância da preservação da natureza como um todo, tanto em ambientes 
educacionais quanto para além destes. Visando a promoção da educação ambiental para estudantes das Faculdades Ages e 
demais membros da sociedade, em semestre anterior foi criado o projeto chamado “Lixo não, TRANSFORMAÇÃO!”. Em um 
primeiro momento, foi realizada a promoção da educação socioeconômico ambiental aos acadêmicos da Ages inscritos no 
projeto e posteriormente as informações adquiridas pelos acadêmicos foram levadas à população através de redes social 
(Instagram) e do contato direto com pequenos grupos (família, vizinhos, colegas de trabalho). Foram trabalhados os temas: 
Coleta seletiva; Reutilização de cascas e sementes; Reciclagem de óleo para a produção de sabões e detergentes; Descarte 
adequado de medicamentos; Descarte adequado de eletrônicos (logística reversa e conscientização sobre obsolescência 
programada); destino adequado de vestes e calçados; confecção de brinquedos a partir de materiais recicláveis. O interesse 
dos alunos aconteceu de maneira tão marcante que eles mesmos propuseram temas que não constavam no planejamento e, 
mesmo ao final do projeto e do semestre letivo, mantém a rede social ativa e realizam postagens  A continuidade do projeto 
se justifica pela necessidade de alcançar mais pessoas no intuito de promover educação acerca de sustentabilidade ambiental, 
em uma época em que a gravidade das consequências de danos ambientais para o futuro do planeta estão cada vez mais em 
evidência. A ideia é que seja dada continuidade ao projeto através da criação de um e-book contendo as informações reunidas 
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na primeira parte do projeto (2021.1) e informações adicionais sugeridas e organizadas pelos alunos. Tal ferramenta (e-book) 
pode ser acessada por um público maior, pois estaria disponível na rede, inclusive para aqueles que não são adeptos às redes 
sociais e por outros multiplicadores da educação ambiental (a exemplo de professores).  

Número de vagas: 100 

Professor 
Responsável: 

Mayara de Souza Miranda 

Público-alvo:  Todos os estudantes da Ages 

Carga horária: 80 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 19 às 21h 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: Práticas educativas sobre violência de gênero 
Descritivo: A violência contra a mulher é um fenômeno multifacetado, considerado um problema de saúde pública, uma vez que traz 

impactos nos campos biológico, psicológico, cultural e social. Para sua erradicação, é imprescindível o empenho de todos os 
setores sociais, especialmente espaços de formação profissional. Nesse sentido, o presente projeto se justifica na importância 
de promover atividades para a formação do estudante universitário, considerando a necessidade de compreender a construção 
desse fenômeno e suas implicações para a sociedade. Se faz relevante ao situar a violência como objeto de estudo em muitas 
interfaces científicas para que se elaborem programas e políticas públicas adequadas e eficazes para seu enfrentamento, bem 
como para a elaboração de propostas e estratégias de ensino que atravessem as múltiplas manifestações concretas da violência 
em seus diferentes contextos.  

Número de vagas: 80 

Professor 
Responsável: 

Railma Valéria Dantas Pereira 

Público-alvo:  Estudantes das áreas de Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, 
Ciências Humanas & Educação, Ciências Jurídicas, Comunicação & Artes Engenharias, Gestão e Negócios, TI & Computação, 
Turismo & Hospitalidade  

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Segunda-feira das 17h às 18:30h 

Modalidade: Digital 
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Projeto: Psicopatia e mentes criminosas 
Descritivo: O presente projeto de extensão tem como objetivo capacitar os participantes acerca da psicopatia, atualizando os conceitos 

relacionados a essa temática e suas implicações para a sociedade, bem como sobre o funcionamento de mentes criminosas. 

Número de vagas: 80 

Professor 
Responsável: 

Railma Valéria Dantas Pereira 

Público-alvo:  Estudantes das áreas de Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, 
Ciências Humanas & Educação, Ciências Jurídicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI & Computação, 
Turismo & Hospitalidade  

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Sexta-feira das 17h às 18:30h 

Modalidade: Digital 

 


