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CATÁLOGO DE CURSOS DE EXTENSÃO INTERNACIONAL 

 

SETEMBRO 2021 

 

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

Atenção: Procure com atenção o curso que mais lhe interessa, conforme seu projeto de vida e decarreira. 

 Após escolher seu curso, inscreva-se em: Ulife > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições 

extensão 

 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 

 
 

 

 

Curso: Global Warming and Sustainability 

Descritivo: 

The modern world is facing major problems, and the environment is one of them. There are urgent issues that 
need to be solved, including global warming, pollution, and species loss. This course will discuss and explain about 
many environmental implications particularly relevant not only to our country but also at an international level. 
*Curso lecionado inteiramente em inglês, é necessário proficiência no idioma para acompanhar as aulas. 

Público-alvo: 

Estudantes de Arquitetura e Urbanismo & Design;Ciências Agrárias & Meio 
Ambiente;Ciências Biológicas & da Saúde;Ciências Humanas - Educação;Ciências 
Jurídicas;Ciências Humanas;Ciências Médicas;Comunicação & 
Artes;Engenharias;Gestão & Negócios;TI & Computação;Turismo & 
Hospitalidade. 

Vagas limitadas! 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Qiuintas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 14/10/2021, término 02/11/2021 

 
CURSOS INTERNACIONAIS 
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Curso: International Negotiation 

Descritivo: 

Everyone needs to negotiate. Imagine how difficult it is to be successful in doing business in other countries with 
different cultures. This course will discuss about integrative culture and business, negotiating decisions and 
managing conflict in multicultural teams. 
*Curso lecionado inteiramente em inglês, é necessário proficiência no idioma para acompanhar as aulas. 

Público-alvo: 

Estudantes de Arquitetura e Urbanismo & Design;Ciências Agrárias & Meio 
Ambiente;Ciências Biológicas & da Saúde;Ciências Humanas - Educação;Ciências 
Jurídicas;Ciências Humanas;Ciências Médicas;Comunicação & 
Artes;Engenharias;Gestão & Negócios;TI & Computação;Turismo & 
Hospitalidade. 

Vagas limitadas! 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 01/12/2021 

Curso: Social and Cultural Studies 

Descritivo: 

Cultural studies. Psychoanalysis. Marxism. Post-structuralism, deconstruction, post-modernism. Feminism. Gender 
studies, gay studies, queer theory. Historicism. Ethnic Studies, post-coloniality, and international studies. The 
politics of culture. *Curso lecionado inteiramente em inglês, é necessário proficiência no idioma para acompanhar 
as aulas. 

Público-alvo: 

Estudantes de Arquitetura e Urbanismo & Design; Ciências Agrárias & Meio 
Ambiente; Ciências Biológicas & da Saúde; Ciências Humanas - Educação; 
Ciências Jurídicas; Ciências Humanas; Ciências Médicas; Comunicação & Artes; 
Engenharias; Gestão & Negócios; TI & Computação. 

Vagas limitadas! 
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Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 01/12/2021 

Curso: Indigenous People in Brazil: Amerindian Perspectives 

Descritivo: 

Brazil is among the world’s most ethnically diverse countries. It is currently home to 247 different indigenous 
peoples and more than 150 vernacular languages. This course sets out to introduce the history, the cultures and 
societies of Amerindian peoples living in Brazil, exploring their cosmologies and perspectives on nature and 
society, their forms of political organization and their relationships with the Brazilian national society. *Curso 
lecionado inteiramente em inglês, é necessário proficiência no idioma para acompanhar as aulas. 

Público-alvo: 

Estudantes de Arquitetura e Urbanismo & Design;Ciências Agrárias & Meio 
Ambiente;Ciências Biológicas & da Saúde;Ciências 
Humanas - Educação;Ciências Jurídicas;Ciências Humanas;Ciências 
Médicas;Comunicação & Artes;Engenharias;Gestão & 
Negócios;TI & Computação;Turismo & Hospitalidade. 

Vagas limitadas! 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 01/12/2021 


