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CATÁLOGO DE CURSOS DE EXTENSÃO 

SETEMBRO DE 2020 

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

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: 

https://forms.gle/nBinVkdGJnaH6Kum9 

 

ÁREA PÁGINA 

ARQUITETURA E URBANISMO & DESIGN 
 

2 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS & MEIO AMBIENTE 
 

3 

 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS & DA SAÚDE 
   

4 

 CIÊNCIAS HUMANAS 
   

5 

  CIÊNCIAS JURÍDICAS 
 

6 

  COMUNICAÇÃO & ARTES 
 

9 

   ENGENHARIAS 
 

10 

  GESTÃO & NEGÓCIOS 
 

11 

  TI & COMPUTAÇÃO 
 

13 

    TURISMO & HOSPITALIDADE 
 

14 

 

 

 

 

https://forms.gle/nBinVkdGJnaH6Kum9


 

2 

 

 

                       ÁREA: ARQUITETURA E URBANISMO & DESIGN      

 

Curso: Representação digital 3D (SketchUp) 

Descritivo: O curso de extensão de Representação digital 3D tem foco em preparar 
os estudantes na produção gráfica de modelos 3D na plataforma digital 
SketchUp, com intuito de auxiliar no desenvolvimento de projetos a 
partir da criação, desenvolvimento, modificação, modelagem e 
visualização de projetos e ideias. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Opção 1: Quartas, 19h30 – 22h20, início em 16/09 
Opção 2: Sábados, 8h30 – 11h20, início em 12/09 

 

Curso: Desenho Arquitetônico instrumental 

Descritivo: O curso de extensão de Desenho arquitetônico instrumental tem foco 
em preparar os estudantes das áreas de Arquitetura e Urbanismo & 
Design e Engenharias na introdução aos conceitos e técnicas de 
representação do desenho técnico a partir da reflexão sobre tipologias, 
normas e convenções (ABNT), princípios gerais da projeção ortogonal, 
produção de peças gráficas: planta, corte, fachada e perspectivas. 

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

Carga horária: 18h 

Dias e horários: Opção 1: Quartas, 19h30 – 22h20, início em 16/09 
Opção 2: Sábados, 8h30 – 11h20, início em 12/09 

 

Curso: Representação técnica: Motion Design 

Descritivo: O curso de extensão de Representação técnica: Motion Design tem foco 
em preparar os estudantes na produção gráfica com princípios de 
animação, possibilitando o desenvolvimento de peças com recursos mais 
atrativos presentes em propagandas, vinhetas, clipes, vídeos, entre 
outras mídias. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Opção 1: Quartas, 19h30 – 22h20, início em 16/09 
Opção 2: Sábados, 8h30 – 11h20, início em 12/09 
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ÁREA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS & MEIO AMBIENTE 

 

Curso: Cirurgias do aparelho locomotor de equinos 

Descritivo: O curso abordará as afecções cirúrgicas mais comuns do sistema 
locomotor dos equinos, passando por assuntos como anatomia, 
biomecânica, diagnóstico, princípios de técnica cirúrgica e tratamento 
clínico-cirúrgico. 

Público-alvo: Estudantes de Medicina Veterinária 

Carga horária: 8h 

Dias e horários: Sábados, 8h - 12h, início em 12/09 

 

Curso: Medicina Veterinária Legal 

Descritivo: Curso básico para iniciantes na área da investigação forense, patologia 
forense, traumatologia forense e perícia cível. 
O curso aborda de maneira teórico prático como o Médico Veterinário 
atua auxiliando casos de justiça que envolvem perícia com animais. 
Desde a área cível, onde o médico veterinário pode ser acionado pela 
justiça para peritar sobre casos litigiosos e até mesmo peritar em casos 
de crimes contra animais. Um curso muito empolgante e intrigante que 

leva o estudante a conhecer um pouco mais, de maneira básica, a 
Medicina Veterinária Legal. 

Público-alvo: Estudantes de Medicina Veterinária 

Carga horária: 8h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h - 22h, início em 16/09 

 

Curso: Microbiologia do solo e fertilizantes agrícolas 

Descritivo: Capacitar os estudantes na compreensão de conceitos e técnicas que 
visem a aplicação da microbiologia edáfica em processos ecossistêmicos 
em áreas agricultáveis. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Agrárias, Engenharias e Ciências 
Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 8h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 14h - 16h, início em 16/09 
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ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS & DA SAÚDE   

 

Curso: Interpretação de exames laboratoriais na prática clínica 

Descritivo: Na prática clínica é de suma importância que o profissional da saúde 
saiba interpretar exames laboratoriais para um laudo específico ou 
avaliação prognóstica do paciente. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h30 – 22h, início em 16/09 

 

Curso: Primeiros socorros 

Descritivo: As ocorrências de emergência demandam uma interferência rápida e 
precisa de configuração direta e competente na conduta a minimizar as 
intercorrentes sequelas e assim ampliar a sobrevida das vítimas. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h30 – 22h, início em 16/09 

 

Curso: Tecnologias de Saúde 

Descritivo: Personalização genética; Inteligência artificial nos serviços de saúde; 
Bioengenharia de tecidos; Startup em saúde 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h30 – 22h, início em 16/09 

 

Curso: Capacitação em Avaliação e Diagnóstico Nutricional 

Descritivo: O curso Capacitação em Avaliação e Diagnóstico Nutricional tem o 

objetivo de dar aos estudantes a capacidade de conhecer melhor os 
métodos disponíveis para avaliar o estado nutricional de indivíduos e 

coletividades. Os estudantes do curso de nutrição poderão adquirir 
maior conhecimento sobre os métodos que podem ser utilizados em 
crianças, adolescentes, adultos, idosos e também em enfermos. 
O foco é capacitá-los para fechar conclusões sobre o estado nutricional 
de indivíduos e coloca-los frente a utilização mais prática dos métodos. 
Essa é uma área muito importante visto que o diagnóstico do estado 
nutricional é o primeiro passo para definição de condutas, propostas de 

tratamento, etc. Os estudantes estarão capacitados inclusive para atuar 
em futuros projetos de extensão em diferentes áreas da nutrição. 

Público-alvo: Estudantes do curso de Nutrição 

Carga horária: 12h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h30 – 22h, início em 16/09 
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ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS   

 

Curso: Neurociências para todos: fazendo novas sinapses 

Descritivo: O curso é uma forma de popularizar essa ciência, cada vez mais presente 
na sociedade, e proporcionar uma verdadeira “enxurrada” de novas 
sinapses. Tudo isso passado de uma forma didática, fazendo com que 
novas sinapses se originem por meio do prazer em aprender e não da 
obrigação. Pretende abordar a divulgação científica em uma linguagem 
simples e acessível, e visa preencher a lacuna existente entre 
comunicação neurocientífica e sociedade. Além de contribuir para a 
construção e ampliação do conhecimento neurocientífico obtido pelos 

estudantes das mais diversas áreas, servirá também como uma 
extensão da universidade e do conhecimento por ela produzido frente à 
população na qual a mesma se encontra inserida. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8h 

Dias e horários: Sábados, 9h – 11h, início em 12/09 

 

Curso: Educação para além dos espaços escolares 

Descritivo: O curso tem por objetivo discutir a Educação informal e não formal, bem 
como as políticas para a formação do professor. Além disso, mostrará o 
trabalho pedagógico em organizações não escolares regido por 
princípios, políticas e práticas educativas formais desenvolvidas em 
espaços não-escolares. Constitui , ainda , uma premissa do curso os 
modos , formas e processos educacionais existentes na sociedade que 
contribuem para a formação crítica do profissional da área da Educação. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h10 - 21h10, início em 16/09 

 

Curso: Gênero e sexualidade no fazer da Psicologia 

Descritivo: O presente curso pretende abordar a temática da sexualidade e gênero. 
A sociedade moderna tem sido alvo do preconceito da sexualidade e da 
aversão às discussões sobre questões de gênero. Esse curso será 

destinado aos estudantes que pretendem conhecer o enlace da 
psicologia da sexualidade e as questões de gênero. O inevitável resultado 
do relativismo de nosso tempo e a conjugação de gênero e a sexualidade 
fundamentam a discussão de moral, significado, corpo, limites, valores e 
outros temas. A sexualidade inegavelmente é um tema importante para 
a harmonia do ser humano. 

Público-alvo: Estudantes de Psicologia 

Carga horária: 8h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h10 - 21h10, início em 16/09 
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ÁREA: CIÊNCIAS JURÍDICAS  

 

Curso: Direito das Sucessões 

Descritivo: Curso de extensão que tem por objetivo abordar as principais temáticas 
que envolvem o direito sucessório, ou seja, a transferência patrimonial 
de um falecido aos seus herdeiros.  

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Opção 1: Segundas-feiras, 19h10 – 20h50, início em 14/09 
Opção 2: Terças-feiras, 8h10 – 9h50, início em 15/09 
Opção 3: Terças-feiras, 19h10 – 20h50, início em 15/09 
Opção 4: Quartas-feiras, 8h10 – 9h50, início em 16/09 
Opção 5: Quartas-feiras, 19h10 – 20h50, início em 16/09 
Opção 6: Quintas-feiras, 8h10 – 9h50, início em 17/09 
Opção 7: Sextas-feiras, 8h10 – 9h50, início em 11/09 
Opção 8: Sextas-feiras, 19h10 – 20h50, início em 11/09 

 

Curso: Direito Constitucional 

Descritivo: Curso de extensão voltado para a discussão de temas selecionados de 
direito constitucional, com o objetivo de aprofundar e atualizar o 
conhecimento na área.  

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas do conhecimento 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Opção 1: Segundas-feiras, 19h10 – 20h50, início em 14/09 
Opção 2: Terças-feiras, 8h10 – 9h50, início em 15/09 
Opção 3: Quartas-feiras, 8h10 – 9h50, início em 16/09 
Opção 4: Quartas-feiras, 19h10 – 20h50, início em 16/09 
Opção 5: Quintas-feiras, 19h10 – 20h50, início em 17/09 

 

Curso: Direito constitucional avançado e Hermenêutica jurídica 

Descritivo: Curso de aprofundamento em Direito Constitucional, com abordagem 
das novidades da matéria e decisões recentes dos Tribunais Superiores. 
Curso multidisciplinar que abrange temas relevantes de teoria geral do 
Direito, Sociologia e Ciência Política. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h10 – 20h50, início em 16/09 
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Curso: Aspectos da administração pública 

Descritivo: Curso de extensão que tem por objetivo estudar temas importantes do 
Direito Administrativo, tais como princípios aplicáveis, ato 
administrativo, controle da Administração Pública e Bens Públicos. 

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

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h10 – 20h50, início em 16/09 

 

Curso: Direito coletivo do trabalho 

Descritivo: Direito coletivo do trabalho é a área do Direito do Trabalho essencial 
para dirimir e solucionar os dissídios trabalhistas e as greves coletivas. 
Por meio de acordos firmados entre empregado e empregador, 
negociações coletivas são celebradas, resolvendo adequadamente 
problemas jurídicos diários e complexos. 

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

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Opção 1: Quartas-feiras, 19h10 – 20h50, início em 16/09 
Opção 2: Sextas-feiras, 19h10 – 20h50, início em 11/09 

 

Curso: Direito do consumidor 

Descritivo: O curso de extensão tem por escopo estudar os direitos dos 
consumidores e os principais aspectos das relações de consumo, por 
meio da análise das normas jurídicas que regulam o assunto. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas de conhecimento. 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Opção 1: Quartas-feiras, 19h10 – 20h50, início em 16/09 
Opção 2: Sextas-feiras, 19h10 – 20h50, início em 11/09 

 

Curso: Obrigações e responsabilidade civil 

Descritivo: O Curso de extensão tem por objetivo estudar as relações obrigacionais 
estabelecidas entre credor e devedor, considerando o que estabelece a 
legislação vigente sobre o tema, decisões dos tribunais, questões que 
envolvem a prática jurídica, bem como abordar a responsabilidade civil, 
compreendida como estudo da reparação por ato ilícito cometido. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Sextas-feiras, 19h10 – 20h50, início em 11/09 

 

Curso: Contratos jurídicos 

Descritivo: O Curso de extensão tem por objetivo estudar as principais normas da 
teoria geral dos contratos civis e os contratos em espécie mais 
recorrentes, por meio da análise jurisprudencial. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas do conhecimento 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Sextas-feiras, 21h – 22h40, início em 11/09 
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Curso: Organização dos poderes do Estado 

Descritivo: Curso de extensão que tem por escopo estudar a organização dos 
poderes estatais considerando as funções típicas e atípicas dos poderes 
Legislativo e Executivo. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Sextas-feiras, 19h10 – 20h50, início em 11/09 

 

Curso: Teoria geral do Direito Penal 

Descritivo: Curso de extensão voltado ao estudo dos principais aspectos da parte 
geral do Código Penal. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h10 – 20h50, início em 16/09 

 

Curso: Teoria do crime 

Descritivo: Curso de extensão com o objetivo de estudar a teoria do crime e seus 
elementos: tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade e concurso de 
agentes. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Quintas-feiras, 21h – 22h40, início em 17/09 

 

Curso: Direito civil: pessoas 

Descritivo: Curso de extensão com o objetivo de estudar o ser humano como sujeito 
de direitos e de obrigações na esfera cível. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 16h 

Dias e horários: Opção 1: Quartas-feiras, 21h – 22h40, início em 16/09 
Opção 2: Sábados, 9h – 10h40, início em 12/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

ÁREA: COMUNICAÇÃO & ARTES  

 

Curso: Infodesign e Narrativas Visuais 

Descritivo: O curso objetiva explorar as potencialidades da narração e da 
transmissão de dados e informações com visualizações atrativas e 
inteligentes. Para isso, o conteúdo aborda conceitos como os de 
jornalismo e comunicação de precisão, de dados e de imersão; o uso de 
softwares e tecnologias de editoração e criação visual; e propõe desafios 
de comunicação em diferentes meios (jornal, revista, site, comunicação 
empresarial) para que o/a estudante os solucione com base em 
criatividade e visualização da informação. 

Público-alvo: Estudantes de Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda 
e outros cursos que tenham interfaces com a comunicação e o design 
visual 

Carga horária: 12h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h30 - 21h30, início em 16/09 

 

Curso: Podcast: Um jeito diferente de comunicar 

Descritivo: O podcast é um modelo de programas e conteúdos de áudio que os 
ouvintes podem consumir sob demanda. O Brasil já é o segundo maior 
consumidor do formato, de acordo com dados do Spotify, e está atrás 
apenas dos Estados Unidos. Pensando nisso, o curso se desenvolverá a 
partir da contextualização da comunicação sonora, por meio de leituras 
e de atividades. O objetivo deste curso é entender a função do podcast 
e aprender a usá-lo como instrumento de disseminação da informação.  
Ao final do curso os participantes produzirão seu próprio podcast. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12h 

Dias e horários: Sábados, 14h00 - 16h00, início em 12/09 

 

Curso: Inbound Marketing: fundamentos e ações 

Descritivo: As habilidades de inbound marketing são, recorrentemente, exigidas no 
mercado de comunicação, marketing, gestão e de outras áreas, 
sobretudo em vagas para profissionais e estágio em ambientes digitais. 
O curso oferecerá subsídios teóricos e metodológicos para a produção 
de planejamento de inbound marketing, com o intuito de atender às 
demandas de mercado e ampliar o conhecimento acadêmico.  
No curso serão apresentados os fundamentos e ferramentas para 
criação de planejamento (estratégico, tático e operacional), construção 
de personas, marketing de conteúdo, funil, qualificação de leads, 
automação de marketing, KPI e métricas. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12h 

Dias e horários: Quintas-feiras, 20h - 21h30, início em 17/09 
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ÁREA: ENGENHARIAS  

 

Curso: Capacitação extracurricular em mecânica dos sólidos e resistência dos 
materiais 

Descritivo: Comportamento dos materiais em função de esforços mecânicos e 
reações de corpos e sistemas à esforços mecânicos. 

Público-alvo: Estudantes das áreas de Engenharias 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h30 – 22h, início em 16/09 

 

Curso: Geoprocessamento ambiental e urbano: Avaliação de riscos ambientais 
e desenhos topográficos 

Descritivo: O Curso objetiva capacitar e habilitar profissionais com instrumentos 
teóricos e práticos das mais modernas Geotecnologias, como 
Cartografia, Sensoriamento Remoto, Topografia, Geodésia e Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG), necessárias para elaboração de 
propostas, planejamento e execução de projetos ambientais, 
topográficos, saneamento e urbanos.  

O curso ainda visa que o estudante se torne independente na 
produção de mapas e análises dos mais variados projetos. Possui como 
finalização a produção integral de um projeto com Sistemas de 
informações Geográficas inserido nas prefeituras. 

Público-alvo: Estudantes das áreas de Engenharias, Ciências Agrárias & Meio 
Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde e Arquitetura e Urbanismo & 
Design 

Carga horária: 12h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h - 22h, início em 16/09 
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ÁREA: GESTÃO & NEGÓCIOS 

 

Curso: Oficina Preparatória para o Exame de Proficiência do Conselho Regional 
de Contabilidade (CRC) 

Descritivo: O Exame de Proficiência é um requisito para a obtenção de registro 
profissional no CRC, conforme Lei nº 12.249/2010 e Resolução nº 
1.486/15.  

Público-alvo: Estudantes do curso de Ciências Contábeis a partir do quinto semestre 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Sábados, 14h - 16h, início em 12/09 (semanal) 

 

Curso: Aplicações da Matemática Financeira com o uso da HP 12C 

Descritivo: O curso busca desenvolver habilidade no uso da calculadora HP12C na 
resolução de problemas de matemática financeira e destina-se a 
estudantes que tenham interesse no tema, independente da área/curso. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h - 21h, início em 23/09 (quinzenal) 

 

Curso: Planejamento de Custos 

Descritivo: Capacitar os participantes, por meio de estudos de casos; Identificar 
alternativas legais para correta aplicabilidade da norma diante do caso; 
Alertar aos profissionais sobre as consequências resultantes da falta de 
um bom planejamento de custos. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8h 

Dias e horários: Quartas-feiras - 19h - 21h, início em 16/09 (quinzenal) 

 

Curso: Estatística aplicada à Economia 

Descritivo: Compreensão da aplicação da estatística em estudos econométricos, 
com ênfase na regressão linear, com uso do Excel. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h30 – 21h30, início em 16/09 (semanal) 

 

Curso: Ativos: redução ao valor recuperável e depreciação 

Descritivo: Proporcionar aos estudantes conhecimento mais aprofundado sobre os 
ativos, seu reconhecimento e sua avaliação, considerando a forma das 
demonstrações financeiras e sua essência teórica. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h - 21h, início em 16/09 (quinzenal) 
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Curso: Auditoria Contábil 

Descritivo: Proporcionar aprofundamento em auditoria contábil e aplicação em 
situações reais com o apoio de estudos de casos. O curso abrange 
conceitos, atividades e procedimentos essenciais na elaboração e 
execução de um boa auditoria. 

Público-alvo: Estudantes da área de Gestão & Negócios 

Carga horária: 12h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h30 – 21h30, início em 23/09 (quinzenal) 

 

Curso: Controladoria para tomada de decisões executivas 

Descritivo: Proporcionar aprofundamentos em controladoria estratégica 
observando os conceitos e a estrutura da controladoria na atividade 
empresarial, conectando as ações entre o planejamento estratégico e 
operacional, avaliação dos resultados e desempenho, análise de custos 
e apoio à estratégia. 

Público-alvo: Estudantes da área de Gestão & Negócios 

Carga horária: 12h 

Dias e horários: Sábados, 10h - 12h, início em 12/09 (quinzenal) 

 

Curso: Gestão de operações de importação e exportação 

Descritivo: Proporcionar conhecimentos das etapas e dos documentos envolvidos 
em um processo de importação e/ou exportação, considerando a 
agilidade e dinamismo que um profissional da área deve ter, no sentido 
de formar profissionais qualificados e capacitados para assumir uma área 
tão dinâmica e instável, minimizando erros que prejudicam os 
importadores e exportadores. 

Público-alvo: Estudantes da área de Gestão & Negócios 

Carga horária: 12h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h30 - 21h30, início em 16/09 (quinzenal) 

 

Curso: Curso preparatório para certificação CPA-20 

Descritivo: Curso preparatório para estudantes que desejam tirar a certificação 
ABIMA CPA 20. 

Público-alvo: Estudantes da área de Gestão & Negócios 

Carga horária: 16h 

Dias e horários: Sábados, 9h - 10h, início em 12/09 (semanal) 

 

Curso: Mercado de Capitais 

Descritivo: O curso busca a compreensão do conteúdo sobre mercado de capitais e 
destina-se a estudantes que tenham interesse no tema, independente 
da área/curso. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16h 

Dias e horários: Sábados, 10h - 12h, início em 12/09 (semanal) 
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ÁREA: TI & COMPUTAÇÃO  

 

Curso: Desenvolvimento de aplicativos com Flutter 

Descritivo: Um Curso Completo para aprender Google Flutter e Dart para a 
construção de Apps nativas para iOS e Android. O Flutter torna o 
desenvolvimento de aplicativos muito simples e produtivo, pois possui 
diversos Widgets para criar a interface gráfica. O objetivo do curso é, 
com uma abordagem totalmente prática, abordar os temas: Criar 
interfaces gráficas com Flutter; Desenvolver aplicativos com web 
services e banco de dados; Padrões de código para Flutter; Utilizar 
plugins do Flutter, como para tirar fotos e usar mapas. 

Público-alvo: Estudantes da área de Computação & TI 

Carga horária: 8h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 18h - 20h, início em 16/09 

  

Curso: Internet das Coisas (IoT) 

Descritivo: Desde objetos simples até os mais equipados computadores e carros 
podem fazer parte do universo da IoT. Já que qualquer objeto conectado 
através de softwares e sensores podem transmitir informações para uma 
ou mais redes e gerar interação com usuários. Neste curso você 
aprenderá como dar vida as coisas e criar conexão com os diferentes 
objetos. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h15 - 22h, início em 16/09 

 

Curso: Lógica de programação 

Descritivo: Promoção de raciocínio lógico. O estudantes será capaz de: organizar o 
fluxo de pensamentos por meio de capacidade analítica; compreender o 
que são algoritmos; compreender o conceito de "variável" e para que 
podem ser utilizadas; aplicar operadores aritméticos, relacionais e 
lógicos; aprender a desenvolver algoritmos que podem tomar decisões 
e/ou executar repetidamente determinadas tarefas através da análise de 
informações externas; desenvolver algoritmos em um nível mais alto 
utilizando o Portugol; ter os primeiros contatos com uma linguagem de 
programação "de verdade"; entender conceitos de entrada e saída de 
dados; compreender algoritmos mais complexos, como o algoritmo de 
ordenação de dados Bubble Sort; implementar conceitos matemáticos 
com linguagens de programação, como as famosas sequências de 
Fibonacci. 

Público-alvo: Estudantes da área de Computação & TI 

Carga horária: 16h 

Dias e horários: Quartas-feiras, 19h - 21h45, início em 16/09 
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ÁREA: TURISMO & HOSPITALIDADE  

 

Curso: Memórias gustativas e afetivas: resgate de receitas das famílias 

Descritivo: O curso objetiva fazer os alunos refletirem sobre as histórias de seus 
familiares e amigos voltados para a gastronomia a partir das memórias 
afetivas presentes em receitas tradicionais e de família, tanto a 
comunidade acadêmica quanto a externa. A pandemia trouxe a todos 
novas oportunidades de cozinhar e as receitas possibilitam revisitar 
aquelas preparações que remetem a alguma história, este trabalho pode 
produzir bons conteúdos e trazer prazer e orgulho aos alunos, além de 
ressignificar a presença de pratos tidos como comuns, trazendo-os para 
o universo da "Gastronomização". 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Terças-feiras, 19h - 22h, início em 15/09 

 

Curso: Planejamento de produção na Gastronomia 

Descritivo: O curso de planejamento de produção tem como objetivo ajudar pessoas 
novas na cozinha e pessoas que já trabalham em cozinha a ganhar tempo 
em preparos e finalizações de pratos. A ideia é elevar o termo mise en 
place a outro nível de definição. 

Público-alvo: Estudantes do curso de Gastronomia 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Quartas feiras, 19h - 22h, início em 16/09 

 

Curso: Eventos Gastronômicos 

Descritivo: O curso tem como objetivo auxiliar os participantes na produção de 
eventos gastronômicos, grande impulsionador do turismo nos dias 
atuais. Abordará conceitos gerais e específicos, classificação e tipos de 
eventos gastronômicos. Planejamento, organização, coordenação e a 
avaliação de eventos. Gerenciamento de riscos em eventos. Cerimonial 
e etiqueta em eventos gastronômicos. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 20h 

Dias e horários: Terças-feiras, 9h - 11h15, início em 15/09 

 


