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CATÁLOGO DE CURSOS DE EXTENSÃO 

SETEMBRO 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: Global Warming and Sustainability 

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

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

Carga horária: 16 horas 

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

Curso: International Negotiation 

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

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

Carga horária: 16 horas 

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

 
CURSOS INTERNACIONAIS 
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Curso: Social and Cultural Studies 

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

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

Carga horária: 16 horas 

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

 
Curso: Indigenous People in Brazil: Amerindian Perspectives 

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

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

Carga horária: 16 horas 

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

 
 

Curso: A rosa despedaçada: elementos sociais da violência de gênero 

Descritivo: Dispor de aparelho conectado a internet e tempo para leitura. Não serão usados software específicos. 

Público-alvo: Estudantes de Ciências Humanas - Educação;Ciências Jurídicas;Ciências Humanas;Comunicação & Artes. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Terças-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2021, término 23/11/2021 
 
 

 

 

Curso: Comunicação antirracista na saúde: da anamnese 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: Estudantes de Ciências Agrárias & Meio Ambiente;Ciências Biológicas & da Saúde;Ciências Humanas - Educação;Ciências 
Humanas;Ciências Médicas. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quarta | 19:00 - 22:20 (4 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 27/10/2021 

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

Descritivo: Este curso utiliza como base referências nacionais de acessibilidade. 

Público-alvo: Estudantes de Engenharias. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 08:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 16/10/2021, término 30/10/2021 
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Curso: Agora sim, InDesign: Construindo projetos gráficos assertivos. 

Descritivo: Este curso de extensão tem como objetivo apresentar as principais ferramentas do software, seus recursos e etapas para organizar 
os trabalhos e projetos gráficos. Serão 8 encontros que iremos apresentar e desenvolver projetos de diferentes portes e compatíveis 
com diversas mídias, utilizando recursos de produtividade e integração do software. Ideal para o desenvolvimento das atividades 
de design, design gráfico e outras correlatas. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 16 horas 

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

Curso: Topografia aplicada a Arquitetura e Urbanismo 

Descritivo: O curso propõe o entendimento da lógica de se intervir no relevo de um local, fornecendo subsídios iniciais para a implantação de 
um projeto arquitetônico condizente com o seu contexto. Será necessário o acesso regular aos softwares AutoCAD e Sketchup. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 03/11/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA: ARQUITETURA E URBANISMO & DESIGN  
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Curso: Design Emocional 

Descritivo: O aluno poderá compreender questões mercadológicas que propicia o usuário a inclinação por compras de forma emocional e 

racional, inclusive por questões de inclusão, acessibilidade, entre outros.  

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 08:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 16/10/2021, término 06/11/2021 

 
Curso: Desenho e Rendering manual iniciante para Arquitetura e Design 

Descritivo: O curso abordará técnicas, métodos e processos de representação gráfica pelo traço à mão livre para o desenvolvimento de desenho 

de observação. Conceitos de luz, sombra, textura, verticalidade, proporção e profundidade. Técnicas de esboços, de croquis e 

renderings, utilizando grafite, nanquim, aquarela e canetas marcadoras.  

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 08:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 20/10/2021, término 10/11/2021 
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ÁREA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS & MEIO AMBIENTE 
 
 
 

 
 

Curso: Agricultura 5.0: big data e inteligência artificial no agronegócio 

Descritivo: Para seguir crescendo e se tornando competitivo, o agronegócio precisa pensar nas suas operações com assertividade e 

inteligência. Novas tecnologias como machine learning, IoT, 5G e Big Data já oferecem, ainda que de maneira muito tímida, 

novas soluções ao mercado. A tecnologia que amplia a velocidade e a capacidade de armazenamento e de transmissão de 

dados pode ser utilizada como estratégia do uso de drones automatizados para acompanhar campos de produção, ou 

fazer aplicações de pesticidas, por exemplo. A disponibilidade de dados e a modelagem agrícola são muito importantes 

para a precisão das previsões. Contribuindo com esse cenário, a Inteligência Artificial (IA) e o Machine Learning nos 

permitem compreender padrões e previsões. A revolução do agronegócio está em andamento. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente;Gestão & Negócios;TI & Computação 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22:40 (4 horas por encontro) Início em 20/10/2021, término 17/11/2021 
 
 

Curso: Pecuária de gado de leite e de gado de corte de precisão 

Descritivo: O Brasil possui o maior rebanho bovino para fins comerciais do planeta, mas vários desafios ainda fazem parte do agronegócio quando 
o assunto é produtividade. Como tornar o setor mais competitivo? Um dos caminhos é o investimento em tecnologia, mais 
especificamente na pecuária de precisão. O profissional deve estar atento em quanto ao desenvolvimento de rebanhos mais eficiente 
e a tomada de decisões mais precisas a respeito da produção pecuária. Contemplar todo o sistema agropecuário, por meio de 
soluções modernas e avançadas é uma das discussões que realizaremos nesse curso. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente;Gestão & Negócios 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 08:00 – 11:20 (4 horas por encontro) Início em 16/10/2021, término 13/11/2021 
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Curso: Primoatendimento, manejo, reabilitação e reintrodução de animais silvestres: carnívoros 

Descritivo: O curso tem como objetivo apresentar as espécies mais comuns de carnívoros silvestres no dia a dia da clínica veterinária, abordar 
aspectos do exame físico e da identificação das principais doenças relacionadas ao estado físico, exames que podem ser solicitados, 
bem como os principais pontos de colheita de amostras, cálculo de doses e vias de aplicação dos fármacos, bem como as estratégias 
de conservação. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 16/10/2021, término 13/11/2021 
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ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS & DA SAÚDE 
 
 
 
 

 

Curso: PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM SAÚDE 

Descritivo: O curso tem como objetivo trazer ao estudante o contexto das práticas integrativas e complementares, bem como a importância do 
processo de cuidado integral, apresentando as práticas integrativas como recursos terapêuticos fundamentais na prevenção de 
doenças e a recuperação da 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 20/10/2021, término 10/11/2021 

  
 
 
 
 
 

Curso: PERFUSÃO EXTRACORPÓREA 

Descritivo: O curso tem como objetivo o desenvolvimento de conhecimentos sobre a perfusão extracorpórea no que se refere a cirurgias e aporte 

a vida, destacando a importância das funções de bombeamento e oxigenação do sangue. 

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 20/10/2021, término 10/11/2021 
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Curso: RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 

Descritivo: O curso abordará a radiologia odontológica, trazendo a aprendizagem de princípios de técnicas e interpretação radiográficas, 
seguindo as normas de biossegurança e radioproteção. 

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 20/10/2021, término 10/11/2021 
 

Curso: INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS NO QUADRANTE SUPERIOR 

Descritivo: Abordagem das intervenções fisioterapêuticas no quadrante superior. Envolvendo anatomia, fisiologia, anamnese e exame físico nas 
disfunções superiores com discussão e conhecimento das principais alterações. 

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 20/10/2021, término 10/11/2021 

  
Curso: ESTOMATOLOGIA 

Descritivo: O curso abordará os aspectos gerais das lesões bucais mais frequentes na clínica odontológica, bem como o diagnóstico e manejo 

destas lesões. 

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 20/10/2021, término 10/11/2021 
 

Curso: BEACH TENNIS: DA ORIGEM DO NOVO ESPORTE A PANDEMIA DE LESÕES DECORRENTES DA PRÁTICA DESCONTROLADA 

Descritivo: O beach tennis popularizou-se na pandemia, esporte de areia vem crescendo no Brasil. Portanto, a atuação do profissional de educação 
física nas orientações e prevenção de lesões se faz cada dia mais necessária. O curso busca discutir a educação física e esporte. Beach 
tennis: surgimento, premissas, regras e ação. Lesões decorrentes da prática sem orientação. Atuação do profissional de educação física. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 
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Curso: MAMÍFEROS SILVESTRES 

Descritivo: Nesse curso você irá aprender sobre as espécies de mamíferos brasileiros silvestres, aprender a identificar algumas características 
que distinguem espécies, suas pegadas e rastros. Vamos discutir também sobre métodos de estudos de ecologia das espécies 
abordadas e discutir aspectos de sua conservação. 

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 20/10/2021, término 10/11/2021 
 

 

Curso: SAÚDE E NUTRIÇÃO NOS CICLOS DA VIDA 

Descritivo: Nesse curso você aprenderá sobre a importância da nutrição na prevenção de doenças e poderá aplicar o entendimento das diversas 
possibilidades em educação alimentar e nutricional de comunidades. 

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 20/10/2021, término 10/11/2021 
 
 
 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 20/10/2021, término 10/11/2021 

Curso: QUIMICA FARMACÊUTICA 

Descritivo: O curso trará conhecimentos importantes sobre o uso racional de fármacos, assim como a ação destes em sistemas terapêuticos. 

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 20/10/2021, término 10/11/2021 
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Curso: Procedimentos de Enfermagem 

Descritivo: Nesse curso você aprenderá sobre procedimentos de enfermagem comumente utilizados nas práticas clínicas. Vamos discutir desde 
sondagens até a administração de medicamentos, com foco na atuação de enfermagem, cuidados e biossegurança. 

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 20/10/2021, término 10/11/2021 
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Curso: E aí professor? Vamos falar sobre gênero e sexualidade na escola? 

Descritivo: Considerando as discussões contemporâneas sobre gênero e sexualidade, o presente curso visa ampliar o debate a partir das lentes 
da Educação para além do contexto escolar/educacional. Assim, evidencia-se a importância deste debate a partir do Objetivo 10 da 
Agenda 2030, que visa a reduzir a desigualdade entre países e dentro de seus próprios territórios, e, para tanto, a promoção da 
igualdade de oportunidades e redução das desigualdades deve iniciar na compreensão da relação entre gênero, sexualidade e 
educação. 

Público-alvo:  Ciências Humanas - Educação 

Carga horária:  16 horas 

Dias e horários:  Quartas-feiras | 09:40 – 11:20 (2 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 24/11/2021 
 
 

Curso: Desvendando as questões do Enade: conhecimento X maldade! 

Descritivo: Propiciar aos discentes a oportunidade de avaliar seus conhecimentos em observância ao modo de cobrança do ENADE. A prova 
apresenta maldades e minúcias que precisam ser apresentadas e discutidas com o estudante, a fim de prepara-lo para o exame. 
Oportuno observar que eles farão as questões em grupo, com busca ativa e discussão do conhecimento e as estratégias serão 
construídas ao longo da correção, para que fortaleçam as concepções teóricas e práticas no manejo do exame. 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária:  12 horas 

Dias e horários:  Quartas-feiras| 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 03/11/2021 
 

Curso: Diálogos sobre sociedade do cansaço e esgotamento social 

Descritivo: Compreensão dos conceitos de ansiedade, normal e patológico. Reflexões acerca do esgotamento social e a sociedade do cansaço 

compreendendo o modo de vida contemporâneo. Diálogos sobre técnicas de compreensão e manejo em crises de ansiedade. 

 
ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS 
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Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária:  10 horas 

Dias e horários:  Segundas-feiras | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 18/10/2021, término 22/11/2021 
 

Curso: Ser competente e ter uma carreira: construindo a excelência. 

Descritivo: Por que trabalhamos? O trabalho mudou no século XXI? Podemos construir a nossa excelência profissional neste complexo tempo? 
Com este curso você dialogará, refletirá sobre trabalho, carreira, competências e o que significa - e implica - objetivar ser um excelente 
profissional. 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários:  Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 03/11/2021 
 

 

Curso: VOZES DA INCLUSÃO 

Descritivo: Trata-se de uma discussão necessária, tem o intuito de propiciar momentos de discussão acerca desta temática levando em 
consideração as diferentes vozes que permeiam o nosso contexto, atentando para aspectos relativos a diversidade humana enquanto 
aspecto norteador das discussões, contar-se-á com a participação de convidados para abrilhantar as mesas de discussões que serão 
realizadas durante o projeto. 

Público-alvo:  Ciências Humanas – Educação 

Carga horária:  16 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 08:00 - 09:40 (2 horas por encontro) Início em 18/10/2021, término 

13/12/2021 
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Curso: Para escrever todo tipo de texto - Curso Básico de Escrita 

Descritivo: Quer saber escrever qualquer texto? Para início de conversa, vamos conhecer o processo de interação verbal e as premissas para 
escrever todo tipo de texto. Em seguida, vamos aprender sobre os tipos de escrita: por que e como fazer a melhor escolha? Seguimos 
com as estratégias textuais de selecionar, hierarquizar e sintetizar informações. Posteriormente, vamos praticar pontuação e 
paragrafação. Finalmente, nossas experiências com a escrita culminam em aprender a revisar seu próprio texto. 

Público-alvo:  Ciências Humanas - Educação 

Carga horária:  8 horas 

Dias e horários:  Terças-feiras | 12:30 - 13:20 (1 hora por encontro) Início em 19/10/2021, término 14/12/2021 
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Curso: Curso Básico de Execução Penal 

Descritivo: O curso prepara o aluno para atuar na fase de execução penal, aliando a teoria e a prática. Trata de forma simples e objetiva os 
principais institutos da Lei 7.210/84. Via plataforma zoom. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 10/11/2021 

 
 

Curso: Honorários Advocatícios: teoria e prática 

Descritivo: Honorários advocaticios: noções historicas, conceito atual, formas e consequências, atualização conforme o CPC 2015, prática na 
confecção de contratos de honorários e formas de cobrança. Plataforma zoom. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 03/11/2021 
 

Curso: Estatuto da OAB e Código de Ética - preparatório para concursos 

Descritivo: Função de advogado, atividades privativas, direitos e deveres da advocacia, honorários, infrações e sanções disciplinares, processos 
na OAB, aspectos destacados do código de ética, novas regras de publicidade. questões práticas acerca do CED e do Estatuto. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 14 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 14/10/2021, término 25/11/2021 
 

 

 
ÁREA: CIÊNCIAS JURÍDICAS 
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Curso: Lei Geral de Proteção de Dados - regras básicas e aplicabilidade prática 

Descritivo: O objetivo do curso é abordar conceitos básicos e práticos com relação a Lei Geral de Proteção de Dados, incluindo projetos básicos 
de adequação e análise da GDPR. Não há a necessidade de conhecimento prévio ou de outro equipamento, com exceção de 
computador com acesso à internet. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 19:00 - 21h30 (3 horas por encontro) Início em 14/10/2021, término 04/11/2021 
 

Curso: Direito Previdenciário: RGPS e a Nova Previdência 

Descritivo: Este curso de extensão possui o objetivo geral de capacitar os estudantes à compreensão acerca do funcionamento do Regime Geral 
da Previdência Social-RGPS, com ênfase nas alterações realizadas pela Emenda Constitucional n. 103/2019 – Reforma da Previdência 
e instituição da Nova Previdência. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 08:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 06/11/2021 
 

Curso: Aspectos da Administração Pública 

Descritivo: O curso pretende abordar os principais tópicos relacionados à Administração Pública Brasileira abordando os princípios, os poderes, 
os atos administrativos, a organização administrativa e os Agentes Públicos. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 08/12/2021 

   
Curso: Direito de Família e Sucessões no Direito Internacional Privado 

Descritivo: O objetivo do curso é o aprofundamento na temática específica de família e sucessões no Direito Internacional Privado para os 
estudantes que desejem se especializar nesta área de atuação profissional. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)Início em 13/10/2021, término 08/12/2021 
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Curso: Ética na Advocacia 

Descritivo: Estudo da Deontologia Jurídica voltada especificamente aos alunos que ingressaram no Estágio Obrigatório (Eixo I) (7o semestre). 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 08/12/2021 
 

 

Curso: Teoria da Pena 

Descritivo: O Curso de Extensão em Teoria da Pena visa a que os acadêmicos compreendam o Direito Penal brasileiro em relação aos aspectos 
estruturais que edificam o sistema punitivo pátrio e as consequências no plano da construção dos institutos inerentes à aplicação 
da pena e de seus impeditivos. Para tanto, seus objetivos, podem ser resumidos em: apresentar a evolução histórica do direito 
punitivo, contemplando das penas corporais até a pena privativa de liberdade; Identificar as espécies de pena e de medida de 

Curso: Processo de Conhecimento 

Descritivo: O objetivo do curso é realizar incursões teóricas e práticas nos institutos do procedimento comum, regido pelo Código de Processo 
Civil (CPC), analisando os atos processuais das providências iniciais para a propositura de uma demanda à sentença, planejando e 
desenvolvendo condutas estratégicas. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 – 11:20 (2 horas por encontro) Início em 20/10/2021, término 15/12/2021 

Curso: Ética na Advocacia 

Descritivo: Estudo da Deontologia Jurídica voltada especificamente aos alunos que ingressaram no Estágio Obrigatório (Eixo I). 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 20:40 - 22:20 (2 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 08/12/2021 
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segurança; Entender como se aplica uma pena ou medida de segurança, no momento da dosimetria, realizada na sentença; 
Identificar as formas de concursos de crimes e os seus reflexos na dosimetria da pena; Entender os efeitos de uma sentença penal 
condenatória; e Identificar as possibilidades de extinção da punibilidade estatal. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 17/11/2021 

 

Curso: Oratória para o TCC (Trabalho de Conclusão do Curso) 

Descritivo: O Curso de Extensão de Oratória para o TCC visa à preparação do aluno para a defesa oral de seu trabalho de conclusão de curso. O 
TCC é um momento de coroação da trajetória acadêmica e, por isso, causa muitos temores nos acadêmicos. A partir desse curso, o 
acadêmico poderá: entender os mecanismos da comunicação humana e a importância da oratória; compreender e buscar superar o 
medo de falar em público; descobrir os elementos da linguagem verbal e não verbal que interferem em uma apresentação de 
excelência do TCC; ter contato com dicas acerca da preparação para a banca de TCC, bem como para a produção de recursos materiais 
de apoio a essa apresentação. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design;Ciências Biológicas & da Saúde;Ciências Humanas - Educação;Ciências Jurídicas;Ciências 
Humanas;Gestão & Negócios;Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 – 10:30 (3 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 17/11/2021 

  
Curso: Direito do consumidor 

Descritivo: Concepção e normas básicas da relação de consumo. Instrumentos de defesa do consumidor e responsabilidade contratual, com 
especial atenção para os mecanismos de defesa do consumidor. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 (2horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 08/12/2021 
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Curso: Direito Tributário Avançado 

Descritivo: O curso pretende estudar as espécies tributárias exigidas pelas três esferas da Federação: União, Estados-membros e Municípios, 
com análise dos parâmetros constitucionais para instituição das espécies tributárias. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 (2horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 08/12/2021 

 
Curso: Contratos em espécie 

Descritivo: O curso se propõe a analisar e diferenciar as principais espécies de contratos cíveis com viés prático. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 (2horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 08/12/2021 

 
Curso: Cultura da não violência nos espaços educativos 

Descritivo: O cenário das relações sociais nos diferentes espaços da sociedade brasileira demanda aprofundamento e novos conhecimentos para 
enfrentar o fenômeno da conflitividade. No âmbito do Sistema de Justiça se tem primado pela aplicação de práticas para 
transformação de conflitos e a Justiça Restaurativa faz parte desse cenário. O debate e reflexão sobre as práticas para transformação 
de conflitos remete necessariamente ao cenário de crescimento da litigiosidade, quase sempre relacionada a situações de 
desrespeito aos direitos humanos, quer na esfera individual, quer no ambiente da coletividade. Associado a esse quadro, de 
dificuldade de compreensão conceitual e prática acerca da cidadania, coloca-se a imensa quantidade de conflitos escolares. Desta 
forma, o presente projeto de extensão pretende disseminar a cultura de paz no contexto escolar, já que é a base de todo cidadão O 
Projeto, para tanto, considera premissas mediadoras de conflitos, nas quais é importante delinear aspectos formativos do direito e 
da sociedade, apontando à consciência da cidadania e do interesse coletivo e social numa tentativa pacificadora em ambientes 
escolares. Nesse ínterim, a Justiça Restaurativa, enquanto mecanismo de solução de conflitos sociais vem contribuir na busca da 
promoção da solução de conflitos no ambiente escolar, como instrumento alternativo, efetivo e participativo das esferas 
democráticas da sociedade civil. Assim, o projeto visa aplicar práticas restaurativas junto a alunos, professores e gestores de escolas 
de ensino médio e fundamental, a fim de possibilitar a tal público uma metodologia para lidar e dirimir conflitos ali existentes. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 
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Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 9:40 – 11:40 (2horas por encontro) Início em 18/10/2021, término 08/12/2021 

 
 
 
 

 

 

ÁREA: COMUNICAÇÃO & ARTES 
 
 

 
Curso: Escrita criativa, informativa e envolvente 

Descritivo: Aprenda, usando técnicas de escritores renomados da literatura e da não ficção, a transformar seu texto, deixando-o mais forte, 
correto e agradável, de forma a agradar distintos públicos e passar informações de maneira poderosa e envolvente. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 16/10/2021, término 06/11/2021 

 

 

Curso: Como trabalhar com a sustentabilidade na comunicação corporativa? 

Descritivo: Governos, ONGs, empresas e instituições são cada vez mais cobrados para se posicionar quanto aos desafios do desenvolvimento 
sustentável. Neste curso, conheça o conceito de sustentabilidade e sua aplicação à rotina das organizações, com foco na comunicação 
corporativa e nos canais adotados para reforçar discursos sobre os diversos temas ambientais, sociais e econômicos com os públicos 
estratégicos. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 
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Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 03/11/2021 
 

 

Curso: Editorial – a opinião no jornalismo 

Descritivo: O jornalismo deve ser imparcial, isento, neutro, objetivo, certo? Nem sempre! Existem espaços dentro do jornalismo para a opinião, 

tanto do próprio veículo de comunicação como de leitores, ouvintes, telespectadores e usuários. O curso de extensão “Editorial – a 

opinião no jornalismo” vai mostrar como funciona este processo. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 03/11/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: ENGENHARIAS 
 
 
 
 

Curso: Leitura, análise e compatibilização de projetos 

Descritivo: Os projetos de Arquitetura e Engenharia procuram propor soluções que estejam de acordo com as necessidades dos clientes e 
eliminando qualquer tipo de problema na etapa de desenvolvimento. A fim de melhorar esse processo, existe uma metodologia 
chamada de compatibilização de projetos. A compatibilização de projetos é uma etapa importante do processo projetual. Nesse 
processo, todas as disciplinas — arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico etc. — são sobrepostas para que sejam evitados 
conflitos e falhas de comunicação entre os sistemas. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design;Engenharias 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 21h30 (3 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 03/11/2021 
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Curso: Balanço de massa e energia dos processos químicos 

Descritivo: Compreender e realizar balanços é estar alinhado a essência da Engenharia Química. Neste curso, os estudantes da Engenharia 
Química irão aprender a desenvolver e entender balanços de massa e balanço de energia para a compreensão da Engenharia de 

Processos. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11h20 (4 horas por encontro) Início em 16/10/2021, término 13/11/2021 
 

 

 

Curso: Gerenciamento de projetos e viabilidade 

Descritivo: Conceito de projetos e a importância de seu gerenciamento perante as organizações, como organizar um projeto e o seu ciclo de 
vida. Os projetos estão presentes em todas as áreas do conhecimento e cada vez mais fazem parte das estratégias das organizações, 
as quais, por meio deles, procuram alcançar sua visão de futuro, mas para isso é necessário desenvolver objetivos que gerem 
resultados por meio de execução de projetos. Projeto é o resultado prático de uma ideia exclusiva, no qual é necessário um grau de 
empenho temporário para alcançar um objetivo. Gerenciamento de projeto é a aplicação de conhecimento aliado a ferramentas, 
técnicas e habilidades no desenvolvimento das atividades do projeto, a fim de se conseguir o objetivo proposto.Quer melhorar seu 
desempenho na graduação? Então se inscreva! 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 17/11/2021 

Curso: Bioengenharia do solo: recuperando áreas degradadas 

Descritivo: O curso de extensão Bioengenharia dos solos fornecerá conteúdos pertinentes à recuperação de áreas degradadas com a mais atual 
tecnologia de mercado. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente;Engenharias 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 16/10/2021, término  06/11/2021 
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Curso: #acampamento_Python 

Descritivo: Este curso é uma introdução gentil à linguagem de programação Python, voltado para quem não sabe nada de programação. Os 
alunos devem ter a linguagem Python instalada em seu computador. A linguagem é totalmente livre e de código aberto. 

Público-alvo: Engenharias; TI & Computação 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 17/11/2021 
 

Curso: Uso do Excel para aplicações práticas 

Descritivo: Este curso visa mostrar as funções básicas do Excel: formatação, impressão, tabela dinâmica, dashboard, inserir gráficos, linhas de 
tendências e interpretar os dados de problemas práticos utilizando o Microsoft Excel. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 16/10/2021, término 30/11/2021 
 

Curso: Treinamento em linguagem C para sistemas embarcados 

Descritivo: Desenvolver os conceitos de programação de computadores voltado para sistemas embarcados e de controle. Capacita os alunos a 
desenvolver estruturas de programação em linguagem C padrão ANSI, explorando funções, laços, comandos de decisão e estrutura 
de dados. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 20:40 - 22:00 (2 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 01/12/2021 
 

Curso: Leitura, interpretação e compatibilizacao de projetos em CAD 

Descritivo: Leitura, interpretação e compatibilizacao de projetos em CAD. Conhecimento de projetos. Leitura e aplicação de diferentes interfaces 
em CAD. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design;Engenharias 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 22/09/2021, término 17/11/2021 
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ÁREA: GESTÃO & NEGÓCIOS 
 

 
 

Curso: Organizações Internacionais: definição, história e agendas 

Descritivo: Curso indicado para os alunos de Relações Internacionais e para aqueles indivíduos que têm interesse em conhecer um pouco mais 
sobre as organizações internacionais, em especial a Organização das Nações Unidas (ONU). O curso abordará também os assuntos 
atuais dentro dos eixos meio ambiente, segurança e desenvolvimento. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 8 horas 



 

27 
 

 
 
 

 

 

Curso: Atuação profissional do contabilista em processos de recuperação Judicial 

Descritivo: Curso versará sobre a aplicação especializada do contabilista em processos de recuperação judicial, de modo que o interessado 
possa ter uma noção geral, porém, valiosa dos conhecimentos mínimos exigidos por demandas do mercado falimentar e 
recuperatório. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas;Gestão & Negócios  

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 08/12/2021, término 22/12/2021 
 
 

Dias e horários: Quartas | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 03/11/2021 

Curso: Derivativos financeiros: operações estruturadas utilizando contratos futuros e opções 

Descritivo: O aumento do volume de operações no mercado de capitais brasileiro leva à ampliação da volatilidade nesse mercado. Para realizar 
uma gestão de risco eficaz faz-se necessário conhecer as aplicações de instrumentos derivativos. Neste curso os estudantes 
compreenderão a origem e funcionamento dos derivativos financeiros e suas aplicações para a realização de operações de gestão 
de risco de investimentos, operações de hedge e estratégias especulativas tendo como base os conhecimentos estatístico e 
probabilístico aplicados na área de finanças além dos modelos de precificação mais utilizados nas estratégias com derivativos. 
Objetivo: Preparar o estudante para operar com derivativos financeiros, tanto para operações de gestão de risco e hedge como 
para a elaboração de posições especulativas estruturadas. Público alvo: Participantes dos mercados de capitais que têm interesse 
em compreender o funcionamento e aplicação de instrumentos financeiros derivativos em suas estratégias de investimento. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 16/10/2021, término 06/11/2021 

Curso: Superequipes: [humanos + tecnologia]^colaboração 

Descritivo: As superequipes são caracterizadas como grupos de pessoas e máquinas inteligentes que trabalham juntas para resolver problemas, 
obter insights e criar valor. Representam uma etapa na integração contínua da inteligência artificial ao mundo do trabalho. As 
superequipes carregam a promessa de permitir que as organizações se reinventem para criar novos valores e significados, ao mesmo 
tempo que dão aos trabalhadores o potencial de reinventar suas carreiras de forma a ajudar a aumentar seu valor para a organização 
e sua própria empregabilidade. 

Público-alvo: Gestão & Negócios;TI & Computação 
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Curso: Índia, Brasil e África do Sul nas Relações Internacionais contemporâneas 

Descritivo: Dando sequência, aos cursos já realizados sobre os países emergentes pertencentes aos BRICS, esse curso tem por objetivo discutir, 
por meio da história recente e das políticas externas contemporâneas, a inserção e atuação de Índia, Brasil e África do Sul no sistema 
internacional vigente. Com isso, será possível ao discente ter uma visão completa sobre o papel dos países emergentes nas Relações 
Internacionais contemporâneas. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/10/2021, término 06/12/2021 
 

Curso: Gerenciamento de projetos e processos 

Descritivo: Nesse curso o aluno terá a oportunidade de desenvolver habilidades gerenciais relacionadas à gestão de projetos e processos, 
aprendendo a desenvolver mapas de processos, planos de ações, cronogramas de projeto, a fazer a gestão das atividades de projeto 
relacionadas à definição de escopo, à gestão de pessoas e integração e à gestão da comunicação. Durante o curso o aluno irá 
desenvolver e aplicar de forma prática todas as ferramentas e metodologias relacionadas à gestão de projetos e processos. 

Público-alvo: Comunicação & Artes;Engenharias;Gestão & Negócios;TI & Computação 
Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 15/10/2021, término 18/11/2021 
 

 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 18/10/2021, término 06/12/2021 

Curso: O dólar e eu: um "amor platônico"? 

Descritivo: Este curso tem como principal objetivo desenvolver um método para a seleção de mercados internacionais, de modo a responder 
o questionamento: como selecionar o mercado externo mais adequado às necessidades de uma empresa? 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 03/11/2021 
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Curso: O dólar e eu: um "amor platônico"? 

Descritivo: Tomando como base a parte conceitual das Políticas Monetária e Cambial o curso tenta desmistificar, com exemplos práticos, o 
economês sobre câmbio, taxas de juros e inflação. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 03/11/2021 
 
 

 

 

 

 

 

Curso: Para onde exportar? Uma ferramenta de seleção de mercados 

Descritivo: Este curso tem como principal objetivo desenvolver um método para a seleção de mercados internacionais, de modo a responder 
o questionamento: como selecionar o mercado externo mais adequado às necessidades de uma empresa? 

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: Quartas-feiras| 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 03/11/2021 
 

Curso: Comportamento e atitudes do consumidor - como aumentar resultados e valor de uma marca. 

Descritivo: O curso "Comportamento e atitudes do consumidor - como aumentar resultados e valor de uma marca", tem como principal 
objetivo explorar tópicos ainda pouco abordados que fazem diferença na estratégia de marketing/comercial de qualquer negócio. 
Assim o público-alvo além dos alunos da área de gestão & negócios, também estende-se a quem empreende seja em qual área 
for. Além da teoria, contempla exemplos práticos para que ao final do curso os participantes apliquem em suas áreas profissionais. 

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 
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Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 16/10/2021, término 06/11/2021 
 

Curso: Introdução à Matemática Financeira com HP-12C e Excel 

Descritivo: O curso é destinado a alunos(as) que queiram iniciar a utilização de ferramentas como a HP12C e o EXCEL em temas da Matemática 
Financeira. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas;Gestão & Negócios;TI & Computação;Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 17/11/2021 
 

Curso: Gerenciamento de projetos e processos 

Descritivo: Nesse curso o aluno terá a oportunidade de desenvolver habilidades gerenciais relacionadas à gestão de projetos e processos, 
aprendendo a desenvolver mapas de processos, planos de ações, cronogramas de projeto, a fazer a gestão das atividades de 
projeto relacionadas à definição de escopo, à gestão de pessoas e integração e à gestão da comunicação. Durante o curso o aluno 
irá desenvolver e aplicar de forma prática todas as ferramentas e metodologias relacionadas à gestão de projetos e processos. 

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: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 15/12/2021 
 
 
 

 
 

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

 

ÁREA: TI & COMPUTAÇÃO 
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Curso: Trilha Engenheiro IA Microsoft - Azure Cloud AI 

Descritivo: A trilha Engenheiro IA da Ânima em parceria com a Microsoft tem como objetivo preparar os estudantes das escolas da Ânima para 
atuar no promissor mercado de inteligência artificial utilizando computação na nuvem. Ao final desta trilha, o estudante estará apto 
para realizar as provas de certificação Microsoft AZ-900, AI-900 e IA-100. 

Público-alvo: TI & Computação 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 10:30 (3 horas por encontro) Início em 16/10/2021, término 13/11/2021 

 
Curso: Trilha Engenheiro IA Microsoft - Azure AI Engineer 

Descritivo: A trilha Engenheiro IA da Ânima em parceria com a Microsoft tem como objetivo preparar os estudantes das escolas da Ânima para 
atuar no promissor mercado de inteligência artificial utilizando computação na nuvem. Ao final desta trilha, o estudante estará apto 
para realizar as provas de certificação Microsoft AZ-900, AI-900 e IA-100. 

Descritivo: 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: 12 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 18/10/2021, término 29/11/2021 
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Público-alvo: TI & Computação 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 (4 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 03/11/2021 
 

Curso: BlockChain 

Descritivo: Embora o blockchain tenha sido popularizado por criptomoedas, como Ethereum e Bitcoin, o conceito de blockchain também está 
sendo aplicado em diversos setores como empréstimos, games ou logística. Se você está interessado em criar seu próprio blockchain, 
aprender os princípios básicos ou criar aplicativos distribuídos, este curso é para você. Nele partiremos do básico, entendendo os 
conceitos de rede distribuída, mineração, mecanismos de consenso e construiremos, juntos, uma aplicação distribuída sobre a 
Blockchain e nossa própria criptomoeda. 

Público-alvo: TI & Computação 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 – 19:00 (2 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 10/11/2021 

 
 

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 13/10/2021, término 03/11/2021 
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Curso: Introdução a Cozinha Profissional 

Descritivo: Você sabe a diferença entre julienne e brunoise? Fundos e Molhos? Nesse Curso, apresentamos essas respostas e introduzimos os 

alunos às técnicas básicas da Cozinha profissional: Cortes, Fundos, Espessantes, Molhos e Técnicas de Cocção. Além de aprender como 

manusear corretamente uma faca, organizar e executar produções culinárias, o aluno tem a oportunidade de entender as bases da 

Cozinha Profissional e a partir delas, ampliar seu entendimento da Cozinha. O curso é aberto a todos os interessados. 

Público-alvo: Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22:40 (4 horas por encontro) Início em 13/10/2021, término 10/11/2021 

 

ÁREA: TURISMO & HOSPITALIDADE 



 

34 
 

 
 

Curso: Desvendando a Ficha Técnica 

Descritivo: Aprenda a: 
- Gerenciar o fluxo das produções; 
- Organizar as tarefas das cozinhas; 
- Controlar o custo da produção e desperdício; 
- Calcular o rendimento das preparações. 

Público-alvo: Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11h20 (4 horas por encontro) Início em 16/10/2021, término 30/10/2021 


