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CATÁLOGO DE CURSOS DE EXTENSÃO 

JULHO DE 2021 

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

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: os cursos estão organizados por área do conhecimento, porém, em cada área há oportunidades para estudantes 

de diversas áreas. Procure com atenção o curso que mais lhe interessa, conforme seu projeto de vida e de carreira. 

Após escolher seu curso, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Curso: Project and Construction Management: BIM and other tools for project compatibility 

Descritivo: For the preparation and development of projects, construction management systems using - as variables, cost, quality and the 
time allowed for professionals to implement project management techniques. The main systems and tools that favor the process 
of compatibility of works will be original, such as MS Project and BIM (Building Information Modeling), which is a digital 
transformation base in the architecture, engineering and construction sector, essential in the process of execution of the work. 

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. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 06/10/2021 
 
 

Curso: Exploring the Brain, the Mind and Life 

Descritivo: The evolution of nervous system. Basic principle of Neuron and Neurons Network functioning. Insight on neuron cells 
comunication. Understanding the bases of different Brains functions: sleep, dreams, memory and perception. Brain and 
behaviors: testing brain responses through psycometric experiments! Neuroscience talks: meeting neuroscientist from around the 
world! 

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. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 06/10/2021 

 
CURSOS INTERNACIONAIS 
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Curso: TOEFL Test Preparation 

Descritivo: The TOEFL preparation course will focus on skills you need to take the TOEFL exam. It measures English proficiency at 
intermediate to advanced levels in listening comprehension, structure and written expression and reading comprehension. This 
course can also help you to familiarize with the appearance, length and format of the exam providing instruction, practice and 
basic strategies for increasing your English-language proficiency.   

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.  

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 06/10/2021 

 
Curso: FILOSOFIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES: ¿Cómo la Filosofía me puede ayudar a me relacionar mejor con los otros? 

Descritivo: El curso aborda el modo por lo cual la filosofia puede ayudarnos en las relaciones interpersonales  en los diversos ambientes por 
que circulamos: laboral, universitario y personal. La capacidad de establecer y mantener buenas relaciones sociales e 
interpersonales es una valorada soft skill en los ambientes corporativos 

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. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 16/08/2021, término 04/10/2021 

 
Curso: Political Risk to Investments 

Descritivo: Importance and behavior of political and institutional changes on financial markets: direct investments and stock exchanges. 
Understanding of financial movements, according to their institutional context, especially those caused by abrupt changes that 
are usually caused by political issues. Approach of when a stock varies its price because of its intrinsic industrial economy or 
political externalities. The program is based on current academic literature and case studies through a political risk monitoring 
workshop and its consequences for stock exchanges. 

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. 
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Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 12/08/2021, término 07/10/2021 
 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMA ÂNIMA PLURAIS 
 

 
 

Curso: QuilomboCinema 

Descritivo: O curso propõe uma aproximação à produção do Cinema Negro Brasileiro, sobretudo na vigorosa produção do chamado 
QuilomboCinema na contemporaneidade. Serão abordados filmes em curta, média e longa-metragem e trabalhos de intelectuais 
negros que tensionam o lugar do “sujeito universal” na cultura brasileira, promovendo uma descolonização do imaginário. 

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. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 20:40 - 22:20 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 08/09/2021 
 

 

Curso: LGBTI+:  um debate sobre as questões de gênero e sexualidade. 

Descritivo: O curso tem como objetivo a introdução do debate em gênero e sexualidade no cotidiano da População  LGBTI+, considerando as 
especificidades da sigla. Durante o curso os estudantes entrarão em contado com as terminologias e a importância de debater o 
tema de forma interseccional compreendendo alguns atravessamentos possíveis no cotidiano da população, com o recorte na 
 área de atuação de cada estudante. 

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. 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 12/08/2021, término 02/09/2021 



 

6  

 
 

 

 

 

 
 

 

Curso: Poder em Foco: Relações Interseccionais e Estudos Práticos 

Descritivo: A interseccionalidade se tornou tema recorrente nos círculos acadêmicos e militantes. Mas qual é o significado exato do termo e 
por que surgiu como ferramenta indispensável para pensar as desigualdades sociais de raça, classe, gênero, sexualidade, idade, 
capacidade e etnia? Neste curso, analisaremos o conceito tendo como livro-base “Interseccionalidades” de Patrícia Hill Collins e 
Sirma Bilge e Katia Akotirene 

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. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 12/08/2021, término 16/09/2021 

Curso: AS QUE VIERAM ANTES DE NÓS: pioneiras do pensamento feminista negro brasileiro 

Descritivo: O curso propõe uma aproximação a conceitos centrais ao pensamento feminista negro a partir de reflexões de intelectuais 

negras brasileiras pioneiras como Lélia Gonzalez, Maria Beatriz Nascimento, Luiza Bairros e Sueli Carneiro, entre outras. O 

objetivo é apresentar, de maneira introdutória, abordagens específicas de cada intelectual e os diálogos possíveis entre as 

autoras em questões como compartilhamento de saberes e presença na academia, autodefinição e autoimagem, interseções de 

raça, gênero e classe,  entre outras questões, numa tentativa de compreender a aplicação de seus conceitos para a compreensão 

de questões contemporâneas no Brasil. 

Público-alvo: 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. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e 
horários: 

Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 28/08/2021 
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Curso: Literatura Negra e Violência 

Descritivo: Neste curso discutiremos, a partir do conceito de violência, a noção de racismo, exploração do corpo e da mente que nos 

ajudam a compreender, diversos contextos sociais. A ênfase do curso será para a literatura produzida por mulheres negras, 

alguns contos e poesias.  

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design;Ciências Humanas - Educação;Ciências Jurídicas;Ciências Humanas;Comunicação & Artes. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 01/09/2021 
 

 

Curso: Saneamento Básico - A importância da Engenharia para as Comunidades (Favelas) 

Descritivo: O curso visa integrar alunxs de todas as unidades Ânima para realizar ações educativas em Saneamento Básico que 

sejam transformadoras para a nossa comunidade. O projeto vai proporcionar aos participantes diferentes 

oportunidades de aprendizado e disseminação do conhecimento, envolvendo as áreas da Saúde e Engenharias. Ao fim 

como conclusão do curso, será proposto ao aluno um desafio sobre saneamento básico na comunidade (favela), onde 

ele terá de propor, sugerir e/ou dimensionar novas formas para que o saneamento. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design; Ciências Agrárias & Meio Ambiente; Ciências Humanas - Educação; 
Engenharias; TI & Computação; Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 28/08/2021 

 

Curso: Museus: espaços de memória e resistência 

Descritivo: No curso se discutirá o papel dos museus na construção de narrativas concebidas por meio de seus projetos expográficos, a fim de 

avaliar questões ligadas à representatividade. Além disso, serão discutidas as relações potenciais estabelecidas entre seu público e 

as comunidades nos quais tais espaços estão inseridos. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design; Ciências Humanas - Educação; Ciências Humanas; Comunicação & Artes; 
Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 20/08/2021, término 03/09/2021 
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Curso: Nutricídio durante e pós covid-19: refletindo as vulnerabilidades a luz de gênero, classe, etnia e raça 

Descritivo: Este curso se estrutura em encontros virtuais para promover a discursão sobre as vulnerabilidades a luz de gênero, 
raça classe e sua correlação com a pandemia da covid-19. Com a crise gerada com a pandemia da covid-19 estima-
se que cerca de 83,4 milhões de pessoas estarão em condições de extrema pobreza. O Brasil mesmo, depois de 
anos, volta a compor o mapa da fome da ONU. Com mais pobreza, vem mais fome. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente; Ciências Biológicas & da Saúde; Ciências Humanas - Educação; Ciências Jurídicas; 
Ciências Humanas; Ciências Médicas; Comunicação & Artes; Gestão & Negócios. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 11/09/2021 

 
 

Curso: Genética, Hipertensão e Raça 

Descritivo: Este curso tem como objetivo promover discussões a cerca de conceitos sobre genética e hipertensão, analisar as hipóteses 

genéticas que tentam explicar a maior prevalência da hipertensão entre as populações negras, além de conhecer a Política 

Nacional de Saúde Integral da População Negra. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente; Ciências Biológicas & da Saúde; Ciências Humanas; Ciências Médicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 18/09/2021. 

 
Curso: Plantas medicinais: dos rituais religiosos à indústria farmacêutica. 

Descritivo: Este curso tem como objetivo proporcionar o aprendizado dos processos necessário para o desenvolvimento de novos 

medicamentos a partir de plantas medicinais, sua utilização em cerimônias religiosas, principalmente de matrizes africanas, 

bem como entender os tipos de conhecimento e suas importâncias para o conhecimento científico. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente; Ciências Biológicas & da Saúde; Ciências Humanas; Ciências Médicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 11/09/2021 
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Curso: Racismo como trauma: teoria e prática 

Descritivo: O racismo é um trauma. Tal afirmação vem sendo trabalhada e desenvolvida por diversos autoras e autores negras/os dentro 

e fora dos saberes psi (psicologia, psiquiatria, psicanálise). O enfrentamento ao racismo precisa ser sustentado não só no 

social, mas também no psíquico. Essas teorizações sobre o racismo como um trauma envolvem também sujeitos brancos no 

sentindo de compreender a responsabilidade da branquitude diante do racismo. Por isso, tão necessário quanto teorizar 

sobre essas questões, é também pensar a prática profissional para o enfrentamento do racismo como trauma.  

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde; Ciências Humanas - Educação; Ciências Jurídicas; Ciências Humanas; Ciências Médicas 
 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 18/09/2021, término 25/09/2021. 
 
 
 
 

Curso: Comunicação antirracista na saúde: da anamsese ao respeito à adesão ao tratamento 

Descritivo: No curso se discutirá como a comunicação em saúde é um importante fator para combater racismo em consultórios, assim 

como ampliar a empatia e adesão dos pacientes às terapêuticas. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde; Ciências Humanas; Ciências Médicas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 16/08/2021, término 30/08/2021. 
 
 

 
 

Curso: Projetando e Planejando Inclusão PCD nas Comunidades (Favelas) 

Descritivo: "Atualmente tem-se verificado uma presença crescente de pessoas com deficiência nos espaços públicos. Os avanços 

tecnológicos têm permitido a essas pessoas maior autonomia e, consequentemente, uma participação mais ativa no mercado 

de trabalho e na vida social. A integração social das pessoas com deficiência representa uma grande conquista: o resgate da 

cidadania desses indivíduos. Nas comunidades temos sérios problemas em becos e viela, nosso curso visa desenvolver novos 

olhares e formas de projetar novos acessos." 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente; Ciências Biológicas & da Saúde; Ciências Humanas; Engenharias 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 04/09/2021, término 18/09/2021. 
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PROGRAMA SAÚDE INTEGRAL E AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA  
 

 
 

 
Curso: Jardim comestível: Planta do mato, PANC no prato 

Descritivo: Durante os quatro encontros será realizada uma imersão no mundo das PANC, com discussões acerca da diversidade, potencial 

nutricional e elaboração de pratos utilizando espécies vegetais não convencionais. 

Público-alvo: Alunos de Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 12/08/2021, término 14/10/2021. 
 

Curso: Alimentação e saúde: complementando a nutrição com as PICs 

Descritivo: Compreender os princípios de uma alimentação equilibrada e saudável, tendo cada vez maior autonomia na realização de 

escolhas alimentares que impactam diretamente em sua saúde. Além disso, com a difusão dos conhecimentos acerca das 

práticas integrativas complementares, é esperado que os participantes conheçam e implementem novas estratégias de 

promoção da saúde e qualidade de vida associadas à alimentação equilibrada. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 22/09/2021. 
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Curso: Escola de Postura 

Descritivo: A Escola de Postura se caracteriza por um programa de aulas relacionadas aos temas: a) noções de anatomia e fisiologia 

humana; b) princípios ergonômicos; c) epidemiologia e fatores causadores da dor na coluna; d) orientações ergonômicas para a 

realização das atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária (laborais, domésticas e de lazer); e) exercícios 

para manutenção de uma coluna saudável; f) Ergonomia e home office.  

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 15/09/2021. 
 

Curso: Farmacologia Interativa: uma experiência com a farmacologia 

Descritivo: Tem como proposta fundamental levar conhecimento técnico e científico para a população e os profissionais de saúde a respeito 
do uso correto de medicamentos e suas atribuições. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 13/08/2021, término 10/09/2021. 

 
Curso: Autopercepção e técnicas de relaxamento corporal 

Descritivo: O curso de Autopercepção e técnicas de relaxamento corporal tem a finalidade de promover o bem-estar da comunidade 
acadêmica, no qual os participantes aprenderão sobre técnicas de ginástica, meditação, automassagem e muito mais. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 15/09/2021 
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Curso: Musicoterapia 

Descritivo: Promoção de bem-estar emocional através da música. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 14:00 - 15:40 (2 horas por encontro) Início em 12/08/2021, término 14/10/2021 

 
Curso: Práticas integrativas e complementares da saúde 

Descritivo: Entenda como sua Graduação pode ser empoderada, com as Práticas como: Acupuntura, Auriculoterapia Clínica, Fitoterapia, 

Aromaterapia, Acupuntura Estética, Ozonioterapia entre outras.  

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 20:40 - 22:20 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 20/10/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso: Estilo de vida ativo como pilar principal da qualidade de vida e bem-estar: como construir uma vida mais ativa e saudável? 

Descritivo: O curso abordará estratégias neurocomportamentais para adesão e manutenção de um estilo de vida ativo e saudável, tendo como 
pilar principal a prática de atividade física. Os participantes serão mentorados, dentro de um passo a passo, para construírem um 
estilo de vida mais ativo e com mais bem-estar e qualidade de vida. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 14:00 - 15:40 (2 horas por encontro) Início em 27/08/2021, término 10/09/2021 
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Curso: Treinando a mente para o desenvolvimento da felicidade 

Descritivo: Será um curso prático para o desenvolvimento das habilidades meditativas relacionadas à Shamata e yogas mentais relacionadas 
à superação dos venenos da raiva, do apego, da ignorância, do orgulho e da inveja. 

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 13/10/2021 
 
 

 

Curso: Mandala terapêutica: um contributo para o equilíbrio emocional 

Descritivo: O curso abordará a mandala como uma técnica terapêutica e a percepção do potencial das mandalas terapêuticas para o 
reequilíbrio emocional e psíquico. Serão apresentados trabalhos e pesquisas de Carl Jung e da psiquiatra Nise da Silveira no 
atendimento a pacientes. O curso abordará os conteúdos de forma objetiva e propiciará atividades que possam favorecer a 

vivência e apreensão dos conceitos abordados ao longo do curso. Temas como: a mandala como terapia, os benefícios da mandala, 
função terapêutica, principais tipos, pintura em mandala, análise e interpretação das cores e suas associações com a mandala. 

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 08/09/2021 

Curso: Manutenção do bem-estar e sua convivência no meio acadêmico e em sua vida pessoal 

Descritivo: A proposta é discutir ferramentas que ajudam o aluno na manutenção do bem-estar e sua convivência no meio acadêmico e em 
sua vida pessoal: percepção da necessidade dos limites em suas diferentes relações; auto-conhecimento; organização pessoal; 
cuidados com o espírito; a atenção em relação à depressão 

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 13/10/2021 
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Curso: Inteligência Emocional 

Descritivo: Este curso é estruturado para apresentar a possibilidade do ser humano autogerir suas emoções e expressá-las de maneira 
funcional para consigo e em sociedade, que permite a construção de uma mentalidade de crescimento e, a partir disso, a atuação 
de maneira produtiva e congruente na carreira e vida pessoal. 

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 06/10/2021 
 

Curso: Competências socioemocionais para conviver com outro 

Descritivo: Pandemia e Soft Skills: Competências Socioemocionais e Autoconhecimento. Conviver com o Outro e Autogestão das Emoções. 
Escuta Ativa e Comunicação Não Violenta. Saúde Mental e Inteligência Emocional. Estratégias para qualificar as relações. 

Público-alvo: Ciências Humanas – Educação 

Carga horária: 12 horas  

Dias e horários: Quintas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 12/08/2021, término 16/09/2021 
 

Curso: Comunicação Não Violenta nas relações profissionais e pessoais: é super possível, vamos tentar? 

Descritivo: Comunicação não violenta para ser aplicada na vida de todos, estudantes de qualquer área do conhecimento, através de técnicas 
de construção do diálogo da escuta atenta e da empatia ativa na interação humana, focando nas soft skills (inteligência 
emocional) necessárias para atuação em todas as áreas profissionais. Por que somos tão violentos nas nossas relações? 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 14 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 25/08/2021, término 06/10/2021 
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Curso: Mapa do mundo pessoal: narrativa autêntica para uma liderança efetiva 

Descritivo: Faz parte da liderança ser dono da própria história e se colocar no centro das próprias decisões, é ter certeza genuína do "eu vivi".  
Ao buscar o que é estritamente pessoal e, a partir desta perspectiva, considerar todas as outras relações possíveis, vamos traçar o 

mapa do mundo pessoal, local em que se entrecruzam diferentes trajetórias biográficas e território onde emerge a liderança.  Venha 
conhecer esse mundo pessoal e traçar seu mapa, a estrutura de seus componentes mediante narrativa. Para além do que traçar esse 

mapa, venha aprender a contá-lo.  Assim, venha construir essa cartografia do seu mundo pessoal, aprender a contar e se apropriar 

de uma narrativa sincera da própria história, entender a si e ao outro nesta realidade que consiste o viver. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Terças-feiras | 14:00 - 15:40 (2 horas por encontro) Início em 31/08/2021, término 26/10/2021 

Curso: Comunicação Não-Violenta para AFETAR o mundo com AFETO! Para PESSOAS de alto desempenho. 

Descritivo: Comunicação Não-Violenta para AFETAR o mundo com AFETO! Para PESSOAS de alto desempenho. A metodologia da oficina terá 
momentos expositivos e reflexivos conectados com atividades práticas de situações apresentadas pelos participantes. Exposição da 
Comunicação Não-Violenta como uma ferramenta para estabelecer relações autênticas, que melhora o desempenho e que estimula 
a conduta ética. - Exercícios e práticas para diferenciar (1) observações ou Fatos, Opiniões ou Julgamentos; (2) Emoções e Sentimentos 
por meio da Escuta Empática; (3) Desejos e Necessidades; e (4) Pedidos e Petições por meio da Expressão Autêntica. Atividades 
práticas de autoconhecimento para avaliar pensamentos e crenças limitantes. Atividades práticas de autoconhecimento para 
identificar pensamentos e crenças impulsionantes. - Exercícios práticos para identificar sentimentos próprios e alheios. Exercícios 
práticos para conectar as necessidades aos sentimentos próprios e alheios. Exercícios para desenvolver habilidades de comunicação 
que resultem em pedidos claros e objetivos. Toda a oficina se fundamenta na relação entre conteúdo conceitual e as práticas 
vivenciais a partir da perspectiva das metodologias ativas. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 01/09/2021, término 22/09/2021 
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Curso: Representação Gráfica com uso de Autocad 

Descritivo: Estudo dos diversos meios de expressão gráfica monocromática com uso do software AutoCad: técnicas, materiais, normas, 
hachuras, sombreamentos e escritas. As projeções bi e tridimensional; compreensão e interpretação do desenho arquitetônico: 
plantas, cortes e vistas. Aplicação de cores e contrastes na compreensão e interpretação do desenho arquitetônico: plantas, cortes, 
vistas e perspectivas. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 29/09/2021 

 
 

Curso: Motion Graphics no After Effects 

Descritivo: Este curso de extensão ensinará os princípios fundamentais da indústria de motion graphics. Os alunos vão aprender com exemplos 
práticos no After Effects a planejar, construir e animar projetos que atendem a indústria de publicidade e entretenimento. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 15/09/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA: ARQUITETURA E URBANISMO & DESIGN  
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Curso: Criatividade para todos: técnicas para o desenvolvimento de ideias inovadoras. 

Descritivo: Este curso tem o objetivo de apresentar técnicas de criatividade para a solução de problemas e para o desenvolvimento de ideias 

inovadoras e fora da caixa. Serão 4 encontros que irão apresentar uma aula expositiva seguida de uma prática criativa.  

Recomendado para qualquer pessoa que tenha o desejo de libertar o seu potencial criativo tanto para o seu cotidiano profissional 

quanto pessoal.  

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 20:40 - 22:20 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 08/09/2021 

 
Curso: Novos negócios e serviços com o Design Thinking: bases conceituais e ferramentas de UX. 

Descritivo: Este projeto pretende introduzir as técnicas de Design Thinking direcionadas para o desenvolvimento de novos negócios e serviços. 

Serão abordadas as bases conceituais da abordagem do Design Thinking de serviços e importantes ferramentas como Lean UX 

Canvas, Jornada do Usuário, Mapa de Empatia. Serão 6 encontros que divididos entre teorias e práticas que podem ser cursados 

por alunos de todas as áreas que desejam desenvolver negócios ou serviços diferenciados com foco no usuário e características 

inovadoras.  

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 22/09/2021 
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ÁREA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS & MEIO AMBIENTE 
 
 
 

 
 

Curso: Corpo animal: uma abordagem das células aos sistemas. 

Descritivo: O curso é destinado as alunos e alunas dos cursos das ciências agrárias e de cursos correlatos da saúde. Abordará aspectos 

do corpo animal de importância para conhecimento de assuntos veterinários, partes de formação do corpo, do micro ao 

macro e aspectos de normalidade celular e estrutural. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 11/09/2021 
 
 
 
 
 
 

Curso: Abordagem emergencial de cães e gatos 

Descritivo: Curso destinado a estudantes de medicina veterinária que desejam desenvolver habilidade e competências essenciais para o 
atendimento de cães e gatos criticamente doentes. De forma dinâmica, serão ministrados conceitos que permitirão que os 
matriculados abordem  os principais quadros de emergência e terapia intensiva de animais de companhia.  O curso é virtual, com 
abordagem teórico-prática e apresentará as principais diretrizes utilizadas nessa área, aprimorando os conhecimentos técnico-
científicos para atuação nesse segmento. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 22/09/2021 
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Curso: Evolução dos animais: da origem até a domesticação 

Descritivo: A domesticação dos animais é um processo co-evolutivo que acompanha o desenvolvimento social, cultural e econômico do ser 
humano, assim, os seres humanos assumiram significativos níveis de controle sobre a reprodução e os cuidados dos animais 
domésticos com objetivo de assegurar suprimentos, proteção e até mesmo companhia.  Nesse curso, abordaremos os principais 
aspectos evolutivos dos mais relevantes animais domésticos até a sua inserção no contexto social dos seres humanos. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente; Ciências Biológicas & da Saúde; Ciências Humanas - Educação; Ciências Humanas 
 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 11/09/2021 
 

Curso: Projeto de Irrigação por Aspersão Descomplicado: da base à implementação 

Descritivo: Curso destinado aos alunos de agronomia e/ou engenharia que pretendem iniciar ou aprimorar projetos de irrigação por aspersão. 
Nos nossos encontros abordaremos sistemas básicos de irrigação; utilização racional recursos hídricos, estratégias de irrigação em 
épocas de pôr estiagem prolongada adequação dos recursos para implantação e qualidade e produtividade agrícola de área 
irrigadas. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 12 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 21/08/2021, término 04/09/2021 
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ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS & DA SAÚDE 
 
 
 
 

 

Curso: Fisiologia do exercício 

Descritivo: O curso abordará os aspectos gerais da fisiologia do exercício, bem como o comportamento dos sistemas respiratório e cardiovascular 
nos exercícios e em repouso, o metabolismo humano na atividade física e a fisiologia do exercício em situações especiais.  

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 25/08/2021, término 15/09/2021 

  
 
 
 
 
 

Curso: Análises citológicas 

Descritivo: O curso trará uma visão geral da citologia e suas relações com a clínica, abordando temas como as células sanguíneas e suas funções, 

colpocitopatologia e citologia oncótica. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 25/08/2021, término 15/09/2021 
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Curso: Cálculo e administração de medicamentos 

Descritivo: O curso abordará o preparo, administração e cálculo de medicação de uso habitual na assistência de Enfermagem, buscando eficácia 
e segurança na realização desse processo.   

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 25/08/2021, término 22/09/2021 
 

Curso: Avaliação nutricional 

Descritivo: O curso abordará os indicadores de avaliação e do estado nutricional, bem como os principais métodos e técnicas de avaliação 
nutricional, inquéritos dietéticos e a avaliação nutricional em serviços de saúde.  

Público-alvo:  Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 25/08/2021, término 15/09/2021 

  
Curso: Design de sobrancelha e micropigmentação 

Descritivo: O curso abordará o visagismo, o design de sobrancelhas e medidas do design, bem como a técnica de pigmentação. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 25/08/2021, término 15/09/2021 
 

Curso: Genética e evolução 

Descritivo: O curso abordará: Estrutura e Funcionamento do DNA. Estrutura do Genoma em Procarioto e Eucarioto. Aberrações Cromossômicas. 
Genética Mendeliana e suas Extensões. Determinação do Sexo e Herança Sexual. Noções de Genética de Populações. Consequências 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 
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Curso: Parasitologia e  microbiologia clinica 

Descritivo: O curso tem como objetivo o estudo da relação microorganismos  e hospedeiro, considerando as principais doenças parasitárias, 
virais, bacterianas e fúngicas, bem como o diagnóstico dessas. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 22/09/2021, término 13/10/2021 
 

 

Curso: Neurociência 

Descritivo: O curso tem como objetivo introduzir a neurociência, integrando os conhecimentos neurocientíficos e educacionais, visando 
aprimorar o entendimento acerca dos mecanismos neurais relativos ao ensino e ao aprendizado. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 22/09/2021, término 13/10/2021 
 

Curso: Diagnóstico e terapêutica em odontologia 

Descritivo: O objetivo do curso é abordar os aspectos clínicos, microscópicos e radiográficos das principais patologias que acometem a 
cavidade bucal, bem como os usos terapêuticos e efeitos colaterais de medicamentos de uso e interesse odontológico. 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 22/09/2021 

Curso: Farmacologia da dor e dos processos inflamatórios 

Descritivo: O curso abordará os mecanismos neurais da dor, aguda e  crônica. Processo inflamatório. Inflamação aguda e crônica. Principais 

fármacos e sua farmacodinâmica, utilizados no tratamento da dor e inflamação, seus  efeitos colaterais e reações  adversas. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 22/09/2021, término 13/10/2021 
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Público-alvo:  Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 25/08/2021, término 15/09/2021 
 
 

Curso: Fisioterapia na saúde da mulher 

Descritivo: O curso versará sobre a avaliação e a intervenção fisioterapêutica nas principais patologias nos ciclos de vida da mulher. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 25/08/2021, término 15/09/2021 
 
 

Curso: Humanização e assistência a saúde 

Descritivo: O curso tem como objetivo a reflexão sobre o atendimento integral e a experiência do usuário, considerando o trabalho em 
equipes multiprofissionais e transdisciplinares em saúde. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 22/09/2021, término 13/10/2021 
 
 

 
 
 

 
Curso: Cuidando das emoções no ambiente hospitalar 

 
ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS 
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Descritivo: A angústia no processo de adoecimento.  A finalidade do atendimento no contexto hospitalar como os/as pacientes, acompanhantes 
e a equipe hospitalar. A atuação interdisciplinar no hospital: Psicologia, Serviço Social e Área da saúde em diferentes situações, como 
por exemplo, no processo de captação de órgãos junto às famílias. 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária:  8 horas 

Dias e horários:  Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 08/09/2021 

 
 

Curso: Desenvolvendo pessoas e equipes em tempos de pandemia 

Descritivo: Gestão estratégica de pessoas em tempos de pandemia. Desenvolvimento humano e organizacional. Diagnóstico sistêmico para o 
desenvolvimento de equipes. 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária:  8 horas 

Dias e horários:  Sábados| 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 04/09/2021 

 

Curso: Na fronteira: normal ou patológico 

Descritivo: Transtornos de personalidade antissocial, borderline, paranoide, narcisista, esquizoide, dependente, evitativo, esquizotípico, 

histriônico que são considerados como fronteiriços, ou seja, entre o normal e o patológico. Reflexão crítica quanto a pressupostos 

históricos dos transtornos mentais e relação com aspectos contemporâneos. " 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária:  12 horas 

Dias e horários:  Quartas-feiras | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 22/09/2021 
 

Curso: Estratégias de revisão e tradução de textos - Inglês e Português 

Descritivo: Estratégias de análise macro textual: gênero, texto e contexto, e micro textual: os níveis lexical e gramatical para revisão de textos. 
Cotejamento, revisão, correção e tradução de textos do inglês para o português e vertidos do português para o inglês. Técnicas e 
procedimentos utilizados na revisão de textos de inglês e de português, bem como na revisão de tradução de um idioma para o outro. 

Público-alvo:  Ciências Humanas 
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Carga horária: 12 horas 

Dias e horários:  Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 22/09/2021 
 

 

Curso: Introdução a Psicologia Analítica e o uso da Hipnose por Psicólogos/as 

Descritivo: Bases filosóficas, diferenças entre Freud e Jung. Conceitos básicos de Psicologia Analítica: arquétipo, inconsciente coletivo, energia 
psíquica, complexos e sincronicidade. 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária:  16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 06/10/2021 

  

Curso: A arte e a criatividade como terapêutica e acolhimento de si mesmo 

Descritivo: Arte e criatividade: benefícios à saúde física, mental e espiritual. Desenvolvimento de estratégias na resolução de problemas do 
cotidiano. Sensações de bem-estar mesmo diante das adversidades. Estímulos aos aspectos intrínsecos da própria natureza 
humana. Uso das artes, música, dança e qualquer expressão que possa promover o ser e o estar no mundo, aqui e agora, em toda 
sua potencialidade. 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária:  8 horas 

Dias e horários:  Sábados | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 04/09/2021 
 

Curso: LITERATURA INFANTIL: contando e ouvindo histórias para uma aprendizagem significativa 

Descritivo: Aprendizagem significativa levando em conta a lógica do pensamento infantil e da formação do leitor. A literatura infantil como 

facilitadora do desenvolvimento biopsicossocial e emocional da criança e como formas de representação que possibilita o 

desenvolvimento da criatividade, da imaginação e, ao mesmo tempo, da compreensão do real. 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária:  12 horas 

Dias e horários:  Sábados| 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 18/09/2021 
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Curso: EU, LIBRAS: recursos digitais e acessibilidade na educação de pessoas surdas 

Descritivo: Aspectos da Língua de Sinais e sua importância: cultura, identidade, história e legislação. Introdução aos aspectos linguísticos na 

Língua Brasileira de Sinais: fonologia, morfologia, sintaxe. LIBRAS e Tecnologias Digitais.  

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários:  Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 15/09/2021 
 
 

 

 
 
 

Curso: Matemática aplicada à vida: quanto um número pode ser flexível? 

Descritivo: Na natureza, na vida e em você: matemática da vida. Do cuneiforme ao arábico. Os humanos precisam contar. O zero, os números 
negativos e decimais. Diversidade do/no contar. Sistema de contagem: decimal, duodecimal e binário. Razão áurea, a precisão da 
natureza. Teorema que não é de Pitágoras. Número pi e suas travessuras. Nossa vida em ciclos: o círculo trigonométrico. Ciência da 
matemática. 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária:  8 horas 

Dias e horários:  Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 08/09/2021 

Curso: (IN)TOLÊRANCIA: você tem? 

Descritivo: Desenvolvimento de formação emancipatória com ênfase em atitudes, valores humanos e éticos. O diferente em suas diversas 
manifestações sociais. Construção de sociedade plural. Mudanças de épocas, desafios às relações humanas em seu cotidiano. Quebra 
de paradigmas. Discursos violentos, conservadores e manifestações intolerantes como: LGBTFOBIA, gordofobia, sexismo, misoginia, 
dentre outras. O papel da educação na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários:  Sábados | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 04/09/2021 
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Curso: Espaço, temporalidades e presentismo: diálogos interdisciplinares entre história e geografia 

Descritivo: Transformações no conhecimento geográfico. Noção de espaço cartográfico. Espaço cultural e conceitos de lugar e não-lugar. 
Historiografia e as articulações entre o local e o global. Diálogos interdisciplinares e as relações com o ensino-aprendizagem 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 08/09/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Curso: Arbitragem 

Descritivo: O curso visa capacitar os alunos em relação a um dos meios extrajudiciais de solução de conflitos de maior destaque no Direito 
hoje, abordando tanto questões relativas à escolha da arbitragem pelas partes e sua instituição, como questões relacionadas a 

Curso: Esquizoanálise e Esquizodrama: gêneros e sexualidades em movimento 

Descritivo: Contribuições da Esquizoanálise de Gilles Deleuze e Félix Guattari e do Esquizodrama, de Gregorio Baremblitt: multiplicidade e as 
tensões que se apresentam nas relações entre gêneros e sexualidades em movimento. Introdução à Esquizoanálise, seus principais 
conceitos. A potência das dramatizações esquizodramáticas e suas clínicas no tocante às relações entre gêneros e sexualidades nos 
dias de hoje. 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados| 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 04/09/2021 

 
ÁREA: CIÊNCIAS JURÍDICAS 
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processo arbitral e sua interface com o Poder Judiciário. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 18/09/2021, término 02/10/2021 

 
 

Curso: Biodireito 

Descritivo: Compreender como o Direito trata o início e o fim da vida, analisando os instrumentos jurídicos que podem ser usados para 
garantia a manifestação de vontade da pessoa. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 08/09/2021 
 

Curso: Ética nas práticas jurídicas 

Descritivo: O curso tem como objetivo habilitar o estudante para o exercício ético das profissões jurídicas. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 15/09/2021, término 13/10/2021 
 

Curso: Ética nas práticas jurídicas 

Descritivo: O curso tem como objetivo habilitar o estudante para o exercício ético das profissões jurídicas. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 15/09/2021, término 13/10/2021 
 

Curso: Gestão de escritório e a atuação do advogado 

Descritivo: Abordagem de técnicas relacionadas à gestão de escritórios, independentemente do papel exercido pelo advogado na advocacia 
judicial ou extrajudicial. 
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Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 20:40 - 22:20 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 15/09/2021 
 

Curso: Hermenêutica e argumentação Jurídica 

Descritivo: Compreender a Hermenêutica como ciência da interpretação e desenvolver a capacidade de utilização do raciocínio jurídico, da 
argumentação e da reflexão crítica. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 08/09/2021 

   

 
 
 

 

Curso: Métodos qualitativos da pesquisa 

Descritivo: Curso de extensão para o desenvolvimento da pesquisa com abordagem qualitativa e utilização dos métodos mais usuais de 
instrumentos de coleta de dados e análise.  Essa abordagem pressupõe uma sequência de atividades que envolve a redução dos 
dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a redação do relatório para tornar a pesquisa mais eficiente. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Terças-feiras| 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)Início em 17/08/2021, término 21/09/2021 

Curso: Pacote anticrimes 

Descritivo: Curso voltado para o estudo do chamado “pacote anticrime”, que consta na Lei 13.964/2019, e que trouxe importantes mudanças 
na legislação criminal, dentre elas a previsão do acordo de não persecução penal, a criação do instituto do juiz das garantias e um 
novo regramento para as prisões cautelares. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 08/09/2021 
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Curso: Visual law 

Descritivo: Curso de extensão com o objetivo de capacitar os alunos na utilização de elementos visuais para tornar o Direito mais claro, 
compreensível e acessível a todas as pessoas, sejam elas profissionais da área jurídica ou não. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 21/08/2021 
 

 

Curso: Noções Elementares de Direito 

Descritivo: Curso de extensão com o objetivo de formar o estudante iniciante para ter uma visão crítica do ordenamento jurídico e da própria 
ciência jurídica; ressaltando as espécies normativas que compõem o ordenamento, a partir da compreensão das fontes jurídicas e 
dos diferentes tipos normativos, desenvolvendo também um raciocínio crítico sobre as fontes produtoras do ordenamento. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 15/09/2021, término 06/10/2021 

 

Curso: Noções Elementares de Direito 

Descritivo: Curso de extensão com o objetivo de formar o estudante iniciante para ter uma visão crítica do ordenamento jurídico e da própria 
ciência jurídica; ressaltando as espécies normativas que compõem o ordenamento, a partir da compreensão das fontes jurídicas e 
dos diferentes tipos normativos, desenvolvendo também um raciocínio crítico sobre as fontes produtoras do ordenamento. 

Curso: Top 5 do Direito Constitucional 

Descritivo: O curso é voltado para estudantes que já tenham uma formação em Direito Constitucional e tem como objetivo estudar cinco 
temas essenciais para o Direito Constitucional: poder constituinte; remédios constitucionais; repartição de competências; processo 
legislativo e controle de constitucionalidade. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 04/09/2021 
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Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 15/09/2021, término 06/10/2021 

  
 
 
 

 

 

ÁREA: COMUNICAÇÃO & ARTES 
 
 

 
Curso: Podcast - uma abordagem prática da produção 

Descritivo: O curso tem como objetivo preparar você para produzir um podcast em todas as etapas – da ideia e do roteiro à produção e gravação, 
passando por dicas de edição e distribuição. Discutirá aspectos da linguagem dos podcasts, sua história e seus formatos e 
características, aplicando-os à elaboração de projetos, programas e produtos. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 28/08/2021 

 

Curso: Um filme começa no roteiro 

Descritivo: Neste curso, a ideia é preparar o aluno para a construção de roteiros de produtos cinematográficos e audiovisuais – como filmes e 

séries para diferentes plataformas. Vamos compreender a teoria e a prática de estruturação de roteiros e seu papel dentro do 

processo de produção de uma obra em imagem e som. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 18/09/2021 
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Curso: Coolhunting: Tendências e Revoluções Estéticas Criativas 

Descritivo: O curso abordará aspectos sobre a percepção da inovação criativa na área da comunicação, design e moda e do comportamento do 
consumo. As tendências culturais e seu impacto estético, em tempos de grandes revoluções culturais e comportamentais, são o 
reflexo de nossa sociedade em mudança. A dica do curso é como manter-se afiado para perceber, identificar e aplicar técnicas de 
coolhunting como profissão e como comportamento estético nos tempos atuais. A Arquitetura e o Design, a Comunicação e as Mídias 
Sociais se articulam em movimento constante, e assim é o coolhunting, uma profissão em constante aplicação e renovação. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 15/09/2021 

 
 

Curso: Mídia Programática: do conceito à prática 

Descritivo: Conceitos de mídia, introdução ao Google Ads, Facebook Ads e Google Analytics. Planejamento de campanha, mensuração e ajustes. 

Principais KPIs. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados| 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 11/09/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: ENGENHARIAS 
 
 
 
 

Curso: Projeto e manifestações patológicas de revestimentos aderidos de fachada 
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Descritivo: Capacitar os alunos com relação à identificação e forma de prevenção das principais manifestações patológicas presentes em 
revestimentos de fachada. Fornecer ferramentas para aprimorar o projeto e a execução de sistemas de revestimento aderido; 
apresentar estratégias para definir as melhores soluções para revestimento por meio do projeto e do controle da execução da 
obra.  

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 12/08/2021, término 13/08/2021 
 
 

Curso: A Física do século 21 - conhecendo os avanços da Física moderna. 

Descritivo: A Física é uma ciência que ajudou a moldar nossa tecnologia e nosso cotidiano e neste curso você irá conhecer como os avanços 
recentes da Física irão ajudar a construir o nosso futuro. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 12/08/2021, término 13/08/2021 
 

 

Curso: Descomplicando a Matemática 

Descritivo: O curso Descomplicando a Matemática tem como objetivo principal relembrar os alunos sobre os conceitos de Matemática mais 
utilizados na Engenharia e em cursos de Exatas em geral, de forma a facilitar a aprendizagem. Por meio de uma didática diferenciada 
e uso de mesa digitalizadora, o professor Fernando Pizzo Ribeiro traz toda a sua experiência de mais de 15 anos lecionando para 
alunos ingressantes na Engenharia, onde vai abordar temas como: OPERAÇÕES MATEMÁTICAS BÁSICAS, FUNÇÃO (CONSTRUÇÃO DE 
GRÁFICOS), LOGARITMOS E TRIGONOMETRIA. Tudo isso apresentado de uma forma extremamente didática e simplificada, com apoio 
de muitos exercícios para fixação e vídeos (disponibilizados no Youtube, no canal do próprio professor). 
Quer melhorar seu desempenho na graduação? Então se inscreva! 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 20:40 - 22:20 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 22/09/2021 

Curso: Programação do Arduíno bit a bit 
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Curso: Físico-química para engenheiros 

Descritivo:   Será ensinado os preceitos de físico química, suas aplicações na área da engenharia.  

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras, terça-feira e quarta-feira| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 16/08/2021, término 25/08/2021 
 
 
 

 

 

ÁREA: GESTÃO & NEGÓCIOS 
 

 
 

Descritivo: Neste curso, você vai conhecer a arquitetura Arduíno e aprender os conceitos básicos de programação C++ e simulação para sua 
utilização: manipulação I/O; manipulação de saída analógica por PWM; manipulação de entrada analógica; leitura de sensores de 
temperatura; construção de métodos dedicados para automação de processos; comunicação serial RS-232 com protocolos. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término  04/09/2021 

Curso: Business intelligence, marketing 4.0 e empreendedorismo na sociedade da informação 

Descritivo: Por mais que possa parecer um tanto quanto clichê, é muito importante reforçarmos que o mundo está passando por um processo 
de intensas transformações em decorrência do advento das Novas Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (NTDICs), 
notadamente da Internet, as quais alteraram a forma através da qual são realizadas as mais variadas modalidades de interação 
entre as pessoas e as organizações, no meio virtual/digital. Tal processo redundou em um impacto sensível em diversos setores da 
economia local e mundial, incluindo, logicamente, as Estratégias Digitais. Diante deste novo cenário, o curso abordará as etapas 
inerentes à estruturação de um planejamento estratégico, baseado em estudos de mercado e que contemple práticas de BI 
(Business Intelligence).  Em paralelo, ao longo dos seis encontros, o aluno também terá a oportunidade de conhecer e, na sequência, 
utilizar técnicas de Marketing Digital para o desenvolvimento de estratégias de Digital Branding e de Omnichannel. 
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Curso: Montagem de Carteira de Investimento com Análise Técnica e Fundamentalista de Empresas 

Descritivo: Montagem de Carteira de Investimento, conforme o perfil do investidor, com Análise Técnica e Fundamentalista de Empresas, 
indicando as tendências do mercado, os principais indicadores de análise e comparativos de investimento, renda fixa, renda variável, 
multimercado, índices, moeda, etc. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 06/10/2021 
 
 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 18/09/2021 

Curso: Comunicação de alta performance para negócios 

Descritivo: No curso serão apresentadas as estratégias e técnicas para realização de uma comunicação eficaz com o cliente (interno e externo). 
Com as atuais tecnologias, a Comunicação com o mercado e cliente passa a envolver equipes multidisciplinares, comunicação em 
tempo real, atividades virtuais, integração de tecnologias, ao mesmo tempo em que apresenta às organizações a necessidade 
crescente de um planejamento integrado da comunicação da organização. Desse modo, as ferramentas e modalidades de 
comunicação devem ser planejadas de forma integrada nas empresas com as equipes, buscando à coordenação da comunicação 
para um impacto máximo e eficiência na comunicação com o cliente. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 04/09/2021 

Curso: Projetos Colaborativos por Dragon Dreaming 

Descritivo: A metodologia Dragon Dreaming propõe um estilo diferenciado de desenvolvimento de projetos. Com origem na cultura Maori, a 
proposta é de uma construção totalmente colaborativa, leve e lúdica. O desenvolvimento do curso irá proporcionar uma vivência de 
cada etapa da metodologia, desde a identificação do sonho a ser trabalhado até a definição de objetivos, divisão de tarefas internas, 
discussão de custos e celebração dos resultados. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 
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Curso: Formação de preços para exportação e importação 

Descritivo: O objetivo do curso é habilitar o profissional da área internacional, na tomada de decisão e na análise de viabilidade de um produto, 
tanto nos processos de exportação como nos processos de importação. Não só a carga tributária incidente, mas todos os custos 
envolvidos, determinarão o preço final do produto ao consumidor, selando sua viabilidade ou não de ser exportado ou importado. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 04/09/2021 
 

Curso: MS Excel - da planilha ao Dashboard 

Descritivo: O curso tem por objetivo o ensino de ferramentas do Excel para transformar dados em informação. O curso inicia em Excel, passa 
por banco de dados e finalizamos com o Power BI. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 02/10/2021 
 

 

Curso: Cálculos de tributos trabalhistas e previdenciários - IRRF, INSS e FGTS 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 15/09/2021 

Curso: Servicescapes: Como influenciar os sentidos e as percepções de clientes pelo ambiente físico e digital no período pós-pandemia 

Descritivo: Adaptar ambientes físicos e proporcionar mais atratividade e interação em ambientes digitais é um desafio crescente das empresas. 
Por isso, este curso tem o objetivo de apresentar e discutir sobre a proposta dos Servicescapes: estratégias para influenciar 
comportamento de cliente e colaboradores por meio do ponto-de-venda, seja ele físico ou digital. 

 
Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras| 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 19/08/2021, término 09/09/2021 
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Descritivo: A proposta é permitir o aprendizado dos cálculos de retenção dos tributos trabalhistas e previdenciários incidentes sobre a folha 
de pagamento, como por exemplo, INSS, IRRF e FGTS. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 06/10/2021 
 
 

Curso: Experiências Profissionais Contábil 

Descritivo: O curso de Experiências Profissionais Contábil, tem por objetivo possibilitar aos alunos práticas contábeis previstas na profissão. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 20/10/2021 

 
Curso: Econometria Aplicada: Previsão de Indicadores Econômicos e do Mercado Financeiro 

Descritivo: O objetivo do curso de Extensão Econometria Aplicada:  Previsão de Indicadores Econômicos e do Mercado Financeiro é 
desenvolver o conhecimento e habilidades para a elaboração e análise em Séries Temporais, contribuindo assim para o 
aperfeiçoamento da Teoria Econômica e a aplicação prática no mercado de Trabalho. Um objetivo adicional é o desenvolvimento 
de habilidades práticas de análise de Séries Temporais, através de uma ferramenta ou pacote computacional de análise de Séries 
Temporais - Gnu – Regression, Econometrics and Time –Series Library – GRETL. As principais atividades realizadas serão: 
treinamento na utilização de fontes primárias e secundárias de dados econômicos a citar: Banco Central do Brasil – BACEN, 
Instituto de Economia Aplicada – IPEA, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE B3, dentre outras fontes públicas e 
privadas; Tratamento dos dados econômicos e treinamento em análises econométricas de previsão no software Gretl; Elaboração 
de análises de indicadores utilizando os métodos de modelos de previsão de Séries Temporais; O curso de Econometria Aplicada:  
Previsão de Indicadores Econômicos e do Mercado Financeiro tem como público-alvo graduandos de todos os cursos de Gestão 
que desejam aprimorar seus conhecimentos sobre a aplicação de técnicas econométricas, sobretudo na análise de previsão na 
academia e no mercado de trabalho. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 25/09/2021 
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Curso: Lógica de programação com phyton 

Descritivo: O curso proposto tem como objetivo geral introduzir os conceitos de lógica de programação utilizando-se os recursos de Python na 
resolução de problemas computacionais, capacitar o aluno para a aquisição de conhecimentos da linguagem de programação 
Python e o desenvolvimento de aplicações e scripts utilizando a forma procedural e sua aplicação na  
resolução de problemas computacionais. Sabe-se que muitos problemas de alta complexidade computacional são constituídos por 
subproblemas básicos que exige do aluno a capacidade de abstrair, raciocinar logicamente e formalizar uma estratégia de solução 
por meio de técnicas algorítmicas adequadas e ferramentas de performance e utilização no mercado. Assim, considerando que esse 
conhecimento é de fundamental importância para os cursos da área da computação, essa proposta se justifica à medida que 
complementa conteúdo abordado nas unidades curriculares da área e o faz utilizando uma linguagem de programação phyton, 
suportado pela maioria das plataformas presentes no mercado hoje, desde o Windows, Linux, Macintosh, Solaris, Playstation e entre 

Curso: Amazon AWS Academy Cloud Foundation – Fundamentos de computação em nuvem 

Descritivo: A computação em nuvem viabiliza o processamento de tarefas computacionais e o armazenamento de dados sem que  
seja necessária a manutenção de estrutura física própria. Ela traz diversas vantagens, incluindo a possibilidade de alocação de recursos 
sob demanda, a escalabilidade automática entre muitos outros. Nos dias atuais, os grandes "players" da computação em nuvem são 
Amazon, Google, Microsoft e Oracle e saber manipular o produto de um ou mais deles é fundamental para as demandas do mercado 
atual. Neste curso serão abordados recursos de computação e  armazenamento na AWS Cloud. O Curso é ofertado no modelo ON LINE, 
com aulas oficiais da academia, podendo assim flexibilizar os horários, mantendo as horas dedicadas as atividades práticas de 
laboratório. 

Público-alvo: TI & Computação 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 11/09/2021 

 

ÁREA: TI & COMPUTAÇÃO 
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outros. 

Público-alvo: TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 25/08/2021, término 15/09/2021 

 

 
Curso: Devops e GitHub 

Descritivo: Aprenda as principais práticas e ferramentas de Devops e Git! O que é Git? O que é GitHub? Como compartilhar códigos e soluções? 
Quais são as melhores práticas,  
armazenamento, comandos e acesso? Além de obter respostas para essas perguntas vamos aprender na prática como manter 
versões e ramos dos nossos códigos na nuvem e ainda como implementar pipelines (ciclos) de ambientes de desenvolvimento, 
homologação e produção. Os principais conceitos de Integração e Entrega Contínua (CI/CD) e como isso se aplica a diferentes 
plataformas como GitHub, GitLab e Bitbucket. 

Público-alvo: TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 25/08/2021, término 15/09/2021 
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Curso: Fotografia de Alimentos 

Descritivo: Nesse curso os alunos aprenderão quais são os principais elementos para fazer fotos de alimentos, levando em consideração luz, cor, 

composição e textura dos alimentos. Veremos referências e técnicas, tanto na teoria quanto no exercício prático. O curso é aberto a 

todos os interessados e não é necessário ter câmera profissional, os exercícios serão pensados para serem realizados com câmera de 

celular. 

Público-alvo: Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 14/08/2021, término 18/09/2021 

Curso: A Cozinha Asiática um passeio pelos sabores e saberes. 

Descritivo: Descubra um mundo de sabores exóticos. As diferentes influências nesta cozinha aromática e intensa  e  como  harmonizar 
especiarias para obter um equilíbrio perfeito de aromas e sabores. 

Público-alvo: Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 18/08/2021, término 15/09/2021 

 

ÁREA: TURISMO & HOSPITALIDADE 


