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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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

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

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

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

CAMPUS JACOBINA 

Projeto:   Direito ao desenvolvimento e empreendedorismo socioambiental 

Descritivo:  Empreendedorismo socioambiental;  
Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável 
Direitos Humanos;  
Empoderamento;  
Participação Social e Cidadania;  
Emancipação social;  
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Comunidades tradicionais;  
 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Direito, Administração 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  das  19:00 ás 21:50 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Empoderamento, emancipação e empreendedorismo sócioambiental nas comunidades 

Descritivo:  Esse Projeto tem como objetivo central engajar pessoas para a promoção da participação social a partir da construção do 
empoderamento do sujeito e sua consequente emancipação social diante de situações de exclusão, opressão e injustiças sociais. 
Será promovida a discussão, a troca de saberes e a formação conjunta em torno de temas recorrentes e desafiadores à efetividade 
de Direitos Humanos: o colonialismo, o patriarcalismo, a pobreza, a imigração, à violência em todas as suas facetas, o acesso e a 
efetividade dos Direitos fundamentais e sociais, a democracia e suas formas de efetivação, dentre tantos outros temas que obstam 
o exercício pleno dos Direitos. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Direito, Administração 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  das  19:00 ás 21:50 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   VIVA! Educação em saúde 

Descritivo:  Relação entre higiene pessoal e saúde; Doenças infecciosas; Nutrição e saúde; Descarte adequado de resíduos; Riscos do uso de 
defensivos agrícolas e correto destino de suas embalagens 

Número de vagas:  40 
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Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  16:00:00 - 18:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   FAATI: Faculdade Ages aberta à terceira idade 

Descritivo:  O centro de convivência do idoso de Jacobina conta com 420 inscritos, 60 frequentando regularmente o espaço. São idosos em baixa 
escolaridade e com necessidade de interação social. O objetivo do presente projeto é oferecer atendimento médico, psicológico, 
nutricional e de fisioterapia; consultoria jurídica e financeira (estagiários em todas as áreas orientados por profissionais) e oficinas 
de arte.Espera-se levar ao público-alvo a sensação de dignidade e pertencimento, contribuindo com a melhora da sua qualidade de 
vida, além de orientá-los a respeito de questões jurídicas e financeiras, e trazer práticas artesanais que os sirvam como uma atividade 
extra, inclusive, para geração de renda. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas, 
Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  15:00:00 - 17:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Implantação da horta de plantas medicinais no campus na faculdade Ages de Jacobina 

Descritivo:  Os alunos inscritos no projeto irão realizar as atividades com a seguinte ementa :  
Legislação de plantas medicinais e fitoterápicos. 
Métodos de cultura, colheita e conservação de plantas medicinais e fatores interferentes no teor dos princípios ativos. Compreender 
e identificar as principais funções orgânicas, suas diferentes formas de apresentação e os grupos de metabólitos vegetais (primários 
e secundários) de interesse farmacêutico; 
Identificar os possíveis efeitos adversos e tóxicos dos produtos naturais e derivados; 
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Número de vagas:  50 

Público-alvo: Agronomia, Farmácia, Nutrição  

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira   13:30:00 - 17:30:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Uso do REVIT no cadastro imobiliário urbano 

Descritivo:  O cadastro imobiliário urbano é o principal serviço que atende ao público mais socialmente vulnerável. Com a capacitação dos 
alunos, as famílias podem regularizar o imóvel junto ao cartório imobiliário e ter sua escritura pública para ter pelos direitos de 
propriedade, facilidade para dispor em venda, herança, doação, empréstimo com garantia reaver em conflitos como divórcio, 
invasão. 
Os alunos se capacitação para elaborar cadastros imobiliários e atender as exigências cartorárias, ao aprender sobre: 
Conceitos sobre escrituração imóveis; 
Como elaborar um cadastro imobiliário; 
Softwares Revit 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Engenharia Agronômica, Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Gestão do 
Agronegócio, Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, 
Engenharia de Minas 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Direito e comunidade: Por uma advocacia popular 

Descritivo: Direito. Comunidade. Advocacia comunitária. Acesso à justiça. Hipossuficiência e justiça brasileira. Justiça e Direitos Humanos. 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Justiça. Itinerário das práticas da advocacia popular. Advogado dativo. 
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Número de vagas:  40 

Público-alvo: Criminologia, Direito, Gestão da Segurança Pública Live, Segurança Pública, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 
Registro, Serviços Penais,  

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Elaboração de jogos didáticos para difusão de ideias sustentáveis 

Descritivo:  O projeto tem como proposta a união duas temáticas: aprendizagem por jogos e a sustentabilidade. Nesse sentido, serão elaborados 
jogos de aprendizagem com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre sustentabilidade e práticas sustentáveis. Para tal, serão 
debatidos tópicos relacionados a: fundamentos da sustentabilidade em diferentes perspectivas; Agenda 2023; Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e design de jogos de aprendizagem. Ao longo do período de execução, serão realizados oito 
encontros virtuais e síncronos para debate e acompanhamento da elaboração do jogo, posteriormente os jogos serão aplicados na 
comunidade alvo. 

Número de vagas:  120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Arte e Educação, Geografia - Licenciatura, História, História - 
Licenciatura, Letras, Letras - Inglês, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Letras - Tradutor e 
Intérprete, Língua Espanhola e Literaturas, Língua Inglesa, Matemática, Matemática - Licenciatura, Psicologia, Psicologia e Trabalho 
Humano, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Ciências Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, 
Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Sábado  das  08:00 às 11:00 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto:   A saudabilidade da cozinha terapêutica 

Descritivo:  História da alimentação; Antropologia alimentar; Cultura alimentar; Guias alimentares; Alimentação saudável. Ingredientes e 
insumos funcionais e naturais; Técnicas de seleção, aquisição, higiene, preparo e utilização de alimentos, desenvolvimento de 
receitas. PANCS; Hábitos Alimentares; Dietas alimentares; Alimentos Funcionais; Tendências nas dietas alimentares; Patologias 
alimentares; Criação e elaboração de pratos para dietas alimentares específicas. Gastronomia Hospitalar. Nutrição e Gastronomia. 

Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Nutrição, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado 

Carga horária: 90 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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CAMPUS PARIPIRANGA 

 

Projeto:   Excepcionalmente criança 

Descritivo:  Conceitos de crianças em situação excepcional. Atuação multiprofissional de saúde as crianças. Atuação multidisciplinar em 
educação e júridicos as crianças e familiares. Interação lúdica nas atividades de cuidado as crianças. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Direito, Comunicação e Artes 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:   sexta- feira  14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Diagnóstico oral e Odontologia baseada em evidências 

Descritivo:  A prática clínica odontológica requer a tomada de decisões e de conclusões diagnósticas baseadas nos ensinamentos adquiridos na 
graduação através de aulas, livros, eventos e cursos, na experiência clínica e na troca de conhecimentos com colegas e professores. 
Todavia, tais processos devem obedecer a validação científica, e a quantidade de produção literária atual sobrecarrega e torna 
complicado aferir com segurança a obediência desse processo. Desta forma, além de auxiliar na obtenção e resolutividade dos 
diagnósticos, este Projeto de Extensão visa a correta utilização dos métodos de validação científica para escolha dos tratamentos 
adequados. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Odontologia, enfermagem, fisioterapia, farmácia, biomedicina. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Terça-Feira  09:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Assistência aos animais errantes do município de Paripiranga-BA 
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Descritivo: A proposição deste Projeto de Extensão se dá pelo anseio em estreitar vínculos entre o conhecimento técnico e científico discutido 
dentro da Universidade, Prefeitura Municipal de Paripiranga-BA e, as reais necessidades da comunidade onde se vive, contribuindo 
de maneira significativa para o bem social dos seres vivos que ali convivem. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Medicina Veterinária 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:  Quinta-feira, Sexta-feira das 13:00:00 - 16:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Educação socioemocional 

Descritivo: O presente projeto de extensão sugere propostas de intervenção a alunos da rede de ensino público fundamental do município de 
Paripiranga, Lagarto e Tucano, objetivando o oferecimento de oficina de educação socioemocional no qual se oportuniza um espaço 
de convivência e acolhimento das demandas emocionais. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Geografia - Licenciatura, História - Licenciatura, Letras, Letras - Língua Portuguesa, Matemática - Licenciatura, Pedagogia, 
Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Química - Licenciatura, Serviço Social 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Direito, gestão e cinema 

Descritivo: Fomento a utilização de linguagens variadas para a formação em gestão e negócios (Administração, Ciências Contábeis e Direito). 
Promoção de debate de temas afetos a gestão de negócios, a partir da linguagem cinematográfica. Leituras guiadas, rodas de 
conversa, debates e produção de resenhas e artigos acadêmicos. Potencializar a capacidade técnica e humana sobre o campo da 
gestão e negócios em um momento de disruptura e novas formas de mobilizar o saber, com especial enfoque para as potencialidades 
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do ensino híbrido. 

Número de vagas:  200 

Público-alvo: Letras, Letras - Língua Portuguesa, Letras – Português, Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  EMAU – Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo 

Descritivo: Estudos e elaboração de diagnósticos, assim como assessoria à implantação de soluções indicadas para os problemas diagnosticados 
em todo o processo do projeto arquitetônico, dos estudos preliminares ao uso e funcionamento; desenvolvimento de projetos 
arquitetônicos e complementares, com a participação dos beneficiários em todas as etapas do projeto em questão, de modo a 
garantir a mobilização social e a composição de propostas e intervenções que respondam democraticamente às necessidades e 
anseios das populações beneficiadas pelos trabalhos de extensão. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Engenharia Civil 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:  Sexta-feira, Sábado das 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Educação e saúde: formação para primeiros socorros na escola 

Descritivo:  Em outubro de 2018, foi sancionada e publicada no diário oficial da união a lei 13.722/18, determinando que os professores e demais 
educadores de escolas (públicas e privadas) de ensino infantil e básico devem ser capacitados em primeiros socorros. A lei, conhecida 
como "lei luccas" (em homenagem ao estudante luccas begalli zamora, que sofreu uma fatalidade), define que os cursos de primeiros 
socorros sejam ofertados anualmente, tanto para a capacitação como para a reciclagem do aprendizado. Partindo dessa premissa e 
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compreendendo a urgência em formar os profissionais da escola. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física, Educação 
Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição Física, Geografia - Licenciatura, 
História - Licenciatura, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Matemática, Matemática - 
Licenciatura, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Química - Licenciatura, Serviço 
Social 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  das  15:00:00 - 17:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   FINATI: Faculdade integrada com a terceira idade 

Descritivo:  O declínio funcional do idoso, ou seja, a redução da capacidade para as realizar as atividades diárias, é um dos complexos problemas 
de saúde, que se traduzem em síndromes geriátricas. Desta forma, é imprescindível, que no cuidado a pessoa idosa aplique-se um 
modelo de atenção à saúde que envolva, a integralidade das ações, acolhimento, cuidado humanizado, educação continuada, 
acessibilidade, integração com a comunidade, alimentação saudável e prática de atividade física. Com o objetivo de estabelecer uma 
rede de apoio integral a saúde para garantia do envelhecimento saudável e diminuição da fragilidade. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Quinta-feira  14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   Uso do REVIT no cadastro imobiliário urbano 

Descritivo:  O cadastro imobiliário urbano é o principal serviço que atende ao público mais socialmente vulnerável. Com a capacitação dos 
alunos, as famílias podem regularizar o imóvel junto ao cartório imobiliário e ter sua escritura pública para ter pelos direitos de 
propriedade, facilidade para dispor em venda, herança, doação, empréstimo com garantia reaver em conflitos como divórcio, 
invasão. 
Os alunos se capacitação para elaborar cadastros imobiliários e atender as exigências cartorárias, ao aprender sobre: 
Conceitos sobre escrituração imóveis; 
Como elaborar um cadastro imobiliário; 
Softwares Revit 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Engenharia Agronômica, Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Gestão do 
Agronegócio, Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, 
Engenharia de Minas 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Direito e comunidade: Por uma advocacia popular 

Descritivo: Direito. Comunidade. Advocacia comunitária. Acesso à justiça. Hipossuficiência e justiça brasileira. Justiça e Direitos Humanos. 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Justiça. Itinerário das práticas da advocacia popular. Advogado dativo. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Criminologia, Direito, Gestão da Segurança Pública Live, Segurança Pública, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 
Registro, Serviços Penais,  

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00:00 - 22:00:00 
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Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Elaboração de jogos didáticos para difusão de ideias sustentáveis 

Descritivo:  O projeto tem como proposta a união duas temáticas: aprendizagem por jogos e a sustentabilidade. Nesse sentido, serão elaborados 
jogos de aprendizagem com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre sustentabilidade e práticas sustentáveis. Para tal, serão 
debatidos tópicos relacionados a: fundamentos da sustentabilidade em diferentes perspectivas; Agenda 2023; Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e design de jogos de aprendizagem. Ao longo do período de execução, serão realizados oito 
encontros virtuais e síncronos para debate e acompanhamento da elaboração do jogo, posteriormente os jogos serão aplicados na 
comunidade alvo. 

Número de vagas:  120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Arte e Educação, Geografia - Licenciatura, História, História - 
Licenciatura, Letras, Letras - Inglês, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Letras - Tradutor e 
Intérprete, Língua Espanhola e Literaturas, Língua Inglesa, Matemática, Matemática - Licenciatura, Psicologia, Psicologia e Trabalho 
Humano, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Ciências Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, 
Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sábado  das  08:00 às 11:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   A saudabilidade da cozinha terapêutica 

Descritivo:  História da alimentação; Antropologia alimentar; Cultura alimentar; Guias alimentares; Alimentação saudável. Ingredientes e 
insumos funcionais e naturais; Técnicas de seleção, aquisição, higiene, preparo e utilização de alimentos, desenvolvimento de 
receitas. PANCS; Hábitos Alimentares; Dietas alimentares; Alimentos Funcionais; Tendências nas dietas alimentares; Patologias 
alimentares; Criação e elaboração de pratos para dietas alimentares específicas. Gastronomia Hospitalar. Nutrição e Gastronomia. 

Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Nutrição, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Carga horária: 90 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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CAMPUS TUCANO 

 

Projeto:   O patrimônio cultural e a memória do sertão baiano: preservar para lembrar 

Descritivo:  A nossa identidade como “ser humano”, como cidadão, é composta por elementos culturais e identitários de onde nascemos e 
crescemos. O Patrimônio Cultural, nesta seara, representa tudo que é importante e relevante para um povo, tanto em âmbito local 
ou global, desta forma, precisa ser reconhecido e protegido. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira  08:00:00 - 10:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Educar em Direitos Humanos: o que é ser cidadão? 

Descritivo:  A educação escolar se mostra como uma importante ferramenta para reflexão e acesso aos direitos e deveres do cidadão em relação 
ao meio em que vive, bem como para consigo mesmo. A   principal questão é colocar os direitos humanos na pauta de discussão dos 
jovens que estão diretamente ligados com a cidadania democrática em que precisam se reconhecer como titulares para que possam 
exercê-los conscientemente e reivindicá-los quando violados. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira 09:00:00 - 11:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  EMAU – Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo 
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Descritivo: Estudos e elaboração de diagnósticos, assim como assessoria à implantação de soluções indicadas para os problemas diagnosticados 
em todo o processo do projeto arquitetônico, dos estudos preliminares ao uso e funcionamento; desenvolvimento de projetos 
arquitetônicos e complementares, com a participação dos beneficiários em todas as etapas do projeto em questão, de modo a 
garantir a mobilização social e a composição de propostas e intervenções que respondam democraticamente às necessidades e 
anseios das populações beneficiadas pelos trabalhos de extensão. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Engenharia Civil 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:  Sexta-feira, Sábado das 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Direito, gestão e cinema 

Descritivo: Fomento a utilização de linguagens variadas para a formação em gestão e negócios (Administração, Ciências Contábeis e Direito). 
Promoção de debate de temas afetos a gestão de negócios, a partir da linguagem cinematográfica. Leituras guiadas, rodas de 
conversa, debates e produção de resenhas e artigos acadêmicos. Potencializar a capacidade técnica e humana sobre o campo da 
gestão e negócios em um momento de disruptura e novas formas de mobilizar o saber, com especial enfoque para as potencialidades 
do ensino híbrido. 

Número de vagas:  200 

Público-alvo: Letras, Letras - Língua Portuguesa, Letras – Português, Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Uso do REVIT no cadastro imobiliário urbano 
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Descritivo:  O cadastro imobiliário urbano é o principal serviço que atende ao público mais socialmente vulnerável. Com a capacitação dos 
alunos, as famílias podem regularizar o imóvel junto ao cartório imobiliário e ter sua escritura pública para ter pelos direitos de 
propriedade, facilidade para dispor em venda, herança, doação, empréstimo com garantia reaver em conflitos como divórcio, 
invasão. 
Os alunos se capacitação para elaborar cadastros imobiliários e atender as exigências cartorárias, ao aprender sobre: 
Conceitos sobre escrituração imóveis; 
Como elaborar um cadastro imobiliário; 
Softwares Revit 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Engenharia Agronômica, Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Gestão do 
Agronegócio, Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, 
Engenharia de Minas 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Direito e comunidade: Por uma advocacia popular 

Descritivo: Direito. Comunidade. Advocacia comunitária. Acesso à justiça. Hipossuficiência e justiça brasileira. Justiça e Direitos Humanos. 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Justiça. Itinerário das práticas da advocacia popular. Advogado dativo. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Criminologia, Direito, Gestão da Segurança Pública Live, Segurança Pública, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 
Registro, Serviços Penais,  

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Digital 
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Projeto:  Educação socioemocional 

Descritivo: O presente projeto de extensão sugere propostas de intervenção a alunos da rede de ensino público fundamental do município de 
Paripiranga, Lagarto e Tucano, objetivando o oferecimento de oficina de educação socioemocional no qual se oportuniza um espaço 
de convivência e acolhimento das demandas emocionais. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Geografia - Licenciatura, História - Licenciatura, Letras, Letras - Língua Portuguesa, Matemática - Licenciatura, Pedagogia, 
Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Química - Licenciatura, Serviço Social 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Elaboração de jogos didáticos para difusão de ideias sustentáveis 

Descritivo:  O projeto tem como proposta a união duas temáticas: aprendizagem por jogos e a sustentabilidade. Nesse sentido, serão elaborados 
jogos de aprendizagem com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre sustentabilidade e práticas sustentáveis. Para tal, serão 
debatidos tópicos relacionados a: fundamentos da sustentabilidade em diferentes perspectivas; Agenda 2023; Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e design de jogos de aprendizagem. Ao longo do período de execução, serão realizados oito 
encontros virtuais e síncronos para debate e acompanhamento da elaboração do jogo, posteriormente os jogos serão aplicados na 
comunidade alvo. 

Número de vagas:  120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Arte e Educação, Geografia - Licenciatura, História, História - 
Licenciatura, Letras, Letras - Inglês, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Letras - Tradutor e 
Intérprete, Língua Espanhola e Literaturas, Língua Inglesa, Matemática, Matemática - Licenciatura, Psicologia, Psicologia e Trabalho 
Humano, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Ciências Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, 
Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária:  80 horas. 
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Dias e horários:   Sábado  das  08:00 às 11:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   A saudabilidade da cozinha terapêutica 

Descritivo:  História da alimentação; Antropologia alimentar; Cultura alimentar; Guias alimentares; Alimentação saudável. Ingredientes e 
insumos funcionais e naturais; Técnicas de seleção, aquisição, higiene, preparo e utilização de alimentos, desenvolvimento de 
receitas. PANCS; Hábitos Alimentares; Dietas alimentares; Alimentos Funcionais; Tendências nas dietas alimentares; Patologias 
alimentares; Criação e elaboração de pratos para dietas alimentares específicas. Gastronomia Hospitalar. Nutrição e Gastronomia. 

Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Nutrição, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado 

Carga horária: 90 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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CAMPUS IRECÊ 

 

Projeto:   Consultório na rua 2.0 

Descritivo:  O Projeto Consultório na Rua, vem em sua segunda edição depois do sucesso da sua primeira versão. Tem o objetivo de “levar o 
consultório médico” a populações mais necessitadas. Além dos atendimentos médicos que são uma base importante, o projeto 
também tem o objetivo de levar atendimento especializado, atendimento psicológico, de enfermagem,  nutricional, realização de 
triagem, realização de testes rápidos, vacinação, além de salas de espera temáticas, atividades físicas com educadores, doação de 
cestas básicas, roupas entre outros brindes. Nessa nova versão o projeto trará muitas inovações, parcerias, aprendizado e levará 
ainda mais saúde e bem-estar biopsicossocial aos mais necessitados. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira  16:00:00 - 18:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Saúde interior: um olhar para as necessidades de saúde da população rural 

Descritivo:  A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), instituída em 2006 e reeditada em 2011 e 2017, apresenta diretrizes que orientam a 
organização da Atenção Primária à Saúde (APS) no país, considerada a porta de entrada prioritária do usuário no Sistema Único de 
Saúde (SUS) e o lócus privilegiado para o desenvolvimento de cuidado integral à saúde das pessoas. Apesar dos avanços da APS, 
sobretudo na ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família e no acesso da população aos serviços de saúde, permanece o 
desafio de garantir o direito e o acesso à saúde da população rural. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  16:00:00  - 18:50:00 
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Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Uso do REVIT no cadastro imobiliário urbano 

Descritivo:  O cadastro imobiliário urbano é o principal serviço que atende ao público mais socialmente vulnerável. Com a capacitação dos 
alunos, as famílias podem regularizar o imóvel junto ao cartório imobiliário e ter sua escritura pública para ter pelos direitos de 
propriedade, facilidade para dispor em venda, herança, doação, empréstimo com garantia reaver em conflitos como divórcio, 
invasão. 
Os alunos se capacitação para elaborar cadastros imobiliários e atender as exigências cartorárias, ao aprender sobre: 
Conceitos sobre escrituração imóveis; 
Como elaborar um cadastro imobiliário; 
Softwares Revit 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Engenharia Agronômica, Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Gestão do 
Agronegócio, Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, 
Engenharia de Minas 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Direito e comunidade: Por uma advocacia popular 

Descritivo: Direito. Comunidade. Advocacia comunitária. Acesso à justiça. Hipossuficiência e justiça brasileira. Justiça e Direitos Humanos. 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Justiça. Itinerário das práticas da advocacia popular. Advogado dativo. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Criminologia, Direito, Gestão da Segurança Pública Live, Segurança Pública, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 
Registro, Serviços Penais,  
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Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Elaboração de jogos didáticos para difusão de ideias sustentáveis 

Descritivo:  O projeto tem como proposta a união duas temáticas: aprendizagem por jogos e a sustentabilidade. Nesse sentido, serão elaborados 
jogos de aprendizagem com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre sustentabilidade e práticas sustentáveis. Para tal, serão 
debatidos tópicos relacionados a: fundamentos da sustentabilidade em diferentes perspectivas; Agenda 2023; Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e design de jogos de aprendizagem. Ao longo do período de execução, serão realizados oito 
encontros virtuais e síncronos para debate e acompanhamento da elaboração do jogo, posteriormente os jogos serão aplicados na 
comunidade alvo. 

Número de vagas:  120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Arte e Educação, Geografia - Licenciatura, História, História - 
Licenciatura, Letras, Letras - Inglês, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Letras - Tradutor e 
Intérprete, Língua Espanhola e Literaturas, Língua Inglesa, Matemática, Matemática - Licenciatura, Psicologia, Psicologia e Trabalho 
Humano, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Ciências Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, 
Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sábado  das  08:00 às 11:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   A saudabilidade da cozinha terapêutica 

Descritivo:  História da alimentação; Antropologia alimentar; Cultura alimentar; Guias alimentares; Alimentação saudável. Ingredientes e 
insumos funcionais e naturais; Técnicas de seleção, aquisição, higiene, preparo e utilização de alimentos, desenvolvimento de 
receitas. PANCS; Hábitos Alimentares; Dietas alimentares; Alimentos Funcionais; Tendências nas dietas alimentares; Patologias 
alimentares; Criação e elaboração de pratos para dietas alimentares específicas. Gastronomia Hospitalar. Nutrição e Gastronomia. 
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Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Nutrição, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado 

Carga horária: 90 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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CAMPUS SENHOR DO BONFIM 

 

Projeto:   Produtor Rural Seguro 

Descritivo:  Efetivação do acesso a informação dos beneficios rurais. Compreensão acerca da legislação aplicável e dos meios de comprovação 
de atividade rural. Alcance dos distritos de Quicé e dos territórios quilombolas de Tijuaçu e Cariacá. Reconhecimento dos modos de 
vida campesinos. Desenvolvimento de ações de inclusão e informação aos segurados especiais rurais. Realização de mesa redonda a 
fim de discutir a efetivação dos beneficios previdenciários rurais e atuação dos profissionais do direito face as peculiaridade do 
segurado rural. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Agronomia, Enfermagem, História, História - Licenciatura, Serviço Social, Direito, Mediação, Serviços Judiciais, Fotografia, 
Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Linguagem, Cultura e Sociedade 

Carga horária: 110 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira  das  19:00 ás 21:50 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Empoderamento, emancipação e empreendedorismo sócioambiental nas comunidades 

Descritivo:  Esse Projeto tem como objetivo central engajar pessoas para a promoção da participação social a partir da construção do 
empoderamento do sujeito e sua consequente emancipação social diante de situações de exclusão, opressão e injustiças sociais. 
Será promovida a discussão, a troca de saberes e a formação conjunta em torno de temas recorrentes e desafiadores à efetividade 
de Direitos Humanos: o colonialismo, o patriarcalismo, a pobreza, a imigração, à violência em todas as suas facetas, o acesso e a 
efetividade dos Direitos fundamentais e sociais, a democracia e suas formas de efetivação, dentre tantos outros temas que obstam 
o exercício pleno dos Direitos. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Direito, Administração 

Carga horária: 80 horas. 
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Dias e horários:   Quarta-Feira  das  19:00 ás 21:50 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Reciclagem, aproveitamento integral dos alimentos e segurança alimentar e nutricional: perspectivas para mudança de vida 

Descritivo:  A produção e consumo aumentado das sociedades tem gerado a difícil resolução do que fazer com o que será descartado  
Como proposta de intervenção é importante conhecer as condições atuais de reciclagem no lixão da cidade de Senhor do Bonfim, 
trabalhando o incentivo a reciclagem como geração de renda e melhoria da capacidade financeira desses catadores.  
Continuar intervindo junto feirantes, buscando melhorar a cadeia de produção de alimentos, minimizando perdas e construção 
coletiva na utilização integral dos alimentos no combate a insegurança alimentar.  
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física, Educação 
Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira, Sábado  das  19:00 ás 21:50 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Projetando o bem-estar: da alimentação à vida ativa 

Descritivo:  Pensando na vida corrida, estressante, sedentária e cheia de contratempos na saúde, é importante que alunos da área de saúde 
despertem, desde cedo, o conceito de cuidado e estímulos a criação de hábitos saudáveis, entre eles: alimentar, mental, postural e 
exercício físico.  
O autocuidado nunca foi tão importante, mas também, com a facilidade de uma sociedade dinâmica e fluida, tem criado tabus e 
erros educacionais importantes na área de saúde. Esse projeto tem como objetivo buscar trabalhar a educação em saúde, seja com 
ações em grupo, seja com ações individuais nas diversas áreas (nutrição, psicologia, ed. física e enfermagem). 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 
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Odontologia, Psicologia 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  das  19:00 ás 21:50 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Uso do REVIT no cadastro imobiliário urbano 

Descritivo:  O cadastro imobiliário urbano é o principal serviço que atende ao público mais socialmente vulnerável. Com a capacitação dos 
alunos, as famílias podem regularizar o imóvel junto ao cartório imobiliário e ter sua escritura pública para ter pelos direitos de 
propriedade, facilidade para dispor em venda, herança, doação, empréstimo com garantia reaver em conflitos como divórcio, 
invasão. 
Os alunos se capacitação para elaborar cadastros imobiliários e atender as exigências cartorárias, ao aprender sobre: 
Conceitos sobre escrituração imóveis; 
Como elaborar um cadastro imobiliário; 
Softwares Revit 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Engenharia Agronômica, Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Gestão do 
Agronegócio, Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, 
Engenharia de Minas 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Direito e comunidade: Por uma advocacia popular 

Descritivo: Direito. Comunidade. Advocacia comunitária. Acesso à justiça. Hipossuficiência e justiça brasileira. Justiça e Direitos Humanos. 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Justiça. Itinerário das práticas da advocacia popular. Advogado dativo. 
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Número de vagas:  40 

Público-alvo: Criminologia, Direito, Gestão da Segurança Pública Live, Segurança Pública, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 
Registro, Serviços Penais,  

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Elaboração de jogos didáticos para difusão de ideias sustentáveis 

Descritivo:  O projeto tem como proposta a união duas temáticas: aprendizagem por jogos e a sustentabilidade. Nesse sentido, serão elaborados 
jogos de aprendizagem com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre sustentabilidade e práticas sustentáveis. Para tal, serão 
debatidos tópicos relacionados a: fundamentos da sustentabilidade em diferentes perspectivas; Agenda 2023; Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e design de jogos de aprendizagem. Ao longo do período de execução, serão realizados oito 
encontros virtuais e síncronos para debate e acompanhamento da elaboração do jogo, posteriormente os jogos serão aplicados na 
comunidade alvo. 

Número de vagas:  120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Arte e Educação, Geografia - Licenciatura, História, História - 
Licenciatura, Letras, Letras - Inglês, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Letras - Tradutor e 
Intérprete, Língua Espanhola e Literaturas, Língua Inglesa, Matemática, Matemática - Licenciatura, Psicologia, Psicologia e Trabalho 
Humano, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Ciências Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, 
Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sábado  das  08:00 às 11:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   A saudabilidade da cozinha terapêutica 
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Descritivo:  História da alimentação; Antropologia alimentar; Cultura alimentar; Guias alimentares; Alimentação saudável. Ingredientes e 
insumos funcionais e naturais; Técnicas de seleção, aquisição, higiene, preparo e utilização de alimentos, desenvolvimento de 
receitas. PANCS; Hábitos Alimentares; Dietas alimentares; Alimentos Funcionais; Tendências nas dietas alimentares; Patologias 
alimentares; Criação e elaboração de pratos para dietas alimentares específicas. Gastronomia Hospitalar. Nutrição e Gastronomia. 

Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Nutrição, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado 

Carga horária: 90 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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CAMPUS LAGARTO 

 

Projeto:   Uso do REVIT no cadastro imobiliário urbano 

Descritivo:  O cadastro imobiliário urbano é o principal serviço que atende ao público mais socialmente vulnerável. Com a capacitação dos 
alunos, as famílias podem regularizar o imóvel junto ao cartório imobiliário e ter sua escritura pública para ter pelos direitos de 
propriedade, facilidade para dispor em venda, herança, doação, empréstimo com garantia reaver em conflitos como divórcio, 
invasão. 
Os alunos se capacitação para elaborar cadastros imobiliários e atender as exigências cartorárias, ao aprender sobre: 
Conceitos sobre escrituração imóveis; 
Como elaborar um cadastro imobiliário; 
Softwares Revit 

Número de vagas:  60 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Engenharia Agronômica, Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Gestão do 
Agronegócio, Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, 
Engenharia de Minas 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Direito e comunidade: Por uma advocacia popular 

Descritivo: Direito. Comunidade. Advocacia comunitária. Acesso à justiça. Hipossuficiência e justiça brasileira. Justiça e Direitos Humanos. 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Justiça. Itinerário das práticas da advocacia popular. Advogado dativo. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Criminologia, Direito, Gestão da Segurança Pública Live, Segurança Pública, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 
Registro, Serviços Penais,  
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Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Elaboração de jogos didáticos para difusão de ideias sustentáveis 

Descritivo:  O projeto tem como proposta a união duas temáticas: aprendizagem por jogos e a sustentabilidade. Nesse sentido, serão elaborados 
jogos de aprendizagem com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre sustentabilidade e práticas sustentáveis. Para tal, serão 
debatidos tópicos relacionados a: fundamentos da sustentabilidade em diferentes perspectivas; Agenda 2023; Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e design de jogos de aprendizagem. Ao longo do período de execução, serão realizados oito 
encontros virtuais e síncronos para debate e acompanhamento da elaboração do jogo, posteriormente os jogos serão aplicados na 
comunidade alvo. 

Número de vagas:  120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Arte e Educação, Geografia - Licenciatura, História, História - 
Licenciatura, Letras, Letras - Inglês, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Letras - Tradutor e 
Intérprete, Língua Espanhola e Literaturas, Língua Inglesa, Matemática, Matemática - Licenciatura, Psicologia, Psicologia e Trabalho 
Humano, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Ciências Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, 
Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sábado  das  08:00 às 11:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   A saudabilidade da cozinha terapêutica 

Descritivo:  História da alimentação; Antropologia alimentar; Cultura alimentar; Guias alimentares; Alimentação saudável. Ingredientes e 
insumos funcionais e naturais; Técnicas de seleção, aquisição, higiene, preparo e utilização de alimentos, desenvolvimento de 
receitas. PANCS; Hábitos Alimentares; Dietas alimentares; Alimentos Funcionais; Tendências nas dietas alimentares; Patologias 
alimentares; Criação e elaboração de pratos para dietas alimentares específicas. Gastronomia Hospitalar. Nutrição e Gastronomia. 
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Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Nutrição, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado 

Carga horária: 90 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

NACIONAL 

Projeto:   CEI: Centro de empreendedorismo e inovação 

Descritivo: Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI) é a estrutura dinamizadora do ecossistema de empreendedorismo e inovação do 
Ecossistema Ânima, sendo responsável pela articulação e  promoção de atividades com foco no desenvolvimento de 
empreendedorismo e inovação para  estudantes, empresas e ecossistema local. 

Número de vagas:  200 

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

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira |  18:00:00 - 21:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Elaboração de jogos didáticos para difusão de ideias sustentáveis 

Descritivo:  O projeto tem como proposta a união duas temáticas: aprendizagem por jogos e a sustentabilidade. Nesse sentido, serão elaborados 
jogos de aprendizagem com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre sustentabilidade e práticas sustentáveis. Para tal, serão 
debatidos tópicos relacionados a: fundamentos da sustentabilidade em diferentes perspectivas; Agenda 2023; Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e design de jogos de aprendizagem. Ao longo do período de execução, serão realizados oito 
encontros virtuais e síncronos para debate e acompanhamento da elaboração do jogo, posteriormente os jogos serão aplicados na 
comunidade alvo. 

Número de vagas:  120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Arte e Educação, Geografia - Licenciatura, História, História - 
Licenciatura, Letras, Letras - Inglês, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Letras - Tradutor e 
Intérprete, Língua Espanhola e Literaturas, Língua Inglesa, Matemática, Matemática - Licenciatura, Psicologia, Psicologia e Trabalho 
Humano, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Ciências Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, 
Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 
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Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sábado  das  08:00 às 11:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   A saudabilidade da cozinha terapêutica 

Descritivo:  História da alimentação; Antropologia alimentar; Cultura alimentar; Guias alimentares; Alimentação saudável. Ingredientes e 
insumos funcionais e naturais; Técnicas de seleção, aquisição, higiene, preparo e utilização de alimentos, desenvolvimento de 
receitas. PANCS; Hábitos Alimentares; Dietas alimentares; Alimentos Funcionais; Tendências nas dietas alimentares; Patologias 
alimentares; Criação e elaboração de pratos para dietas alimentares específicas. Gastronomia Hospitalar. Nutrição e Gastronomia. 

Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Nutrição, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado 

Carga horária: 90 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Implantação de hortas orgânicas em diferentes espaços urbanos 

Descritivo:  Discussão de conceitos sobre alimentação saudável; Estudos de territorialidade aptas ao cultivos de hortas urbanas; Abordagem 
teórico-metodológica sobre implantação de hortas e manutenção dos processos produtivos; Estudos das principais hortaliças e 
frutíferas aptas ao plantio em hortas comunitárias; Escolha dos locais aptos à implementação das hortas urbanas; Métodos de tratos 
culturais necessários para a manutenção dos cultivos; Técnicas de colheita, transporte e armazenamento dos cultivos obtidos; Estudo 
de Boas Práticas de Manipulação de alimentos de acordo com os padrões legislativos. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, 
Ciências Biológicas - Licenciatura, Enfermagem, Ética e Saúde, Farmácia, Gerontologia Educacional, Medicina, Naturologia, 
Nutrição, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, 
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Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Direito, Comunicação e Marketing, Comunicação Social - Publicidade 
e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, 
Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, 
Administração, Administração Pública, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos 
Humanos, Logística, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado, Hotelaria, Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer  

Carga horária:   80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 09:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Implantação de hortas orgânicas em diferentes espaços urbanos 

Descritivo:  Discussão de conceitos sobre alimentação saudável; Estudos de territorialidade aptas ao cultivos de hortas urbanas; Abordagem 
teórico-metodológica sobre implantação de hortas e manutenção dos processos produtivos; Estudos das principais hortaliças e 
frutíferas aptas ao plantio em hortas comunitárias; Escolha dos locais aptos à implementação das hortas urbanas; Métodos de tratos 
culturais necessários para a manutenção dos cultivos; Técnicas de colheita, transporte e armazenamento dos cultivos obtidos; Estudo 
de Boas Práticas de Manipulação de alimentos de acordo com os padrões legislativos. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, 
Ciências Biológicas - Licenciatura, Farmácia, Gerontologia Educacional, Nutrição Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais 
do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e 
Sanitária, Engenharia de Alimentos, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Fome zero 
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Descritivo:  Mapeamento  de comunidades carentes, promoção da saúde e Interdisciplinaridade. 

Número de vagas:  400 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sexta-feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Administração cidadã (fase 5) 

Descritivo: A proposta do projeto é construir uma rede de profissionais, tais como, advogados, contabilistas, A proposta do projeto é construir 
uma rede de profissionais, tais como, advogados, contabilistas, psicólogos, agentes de saúde, agentes governamentais etc. da região 
de Butantã, que vai oferecer serviços de informação confiável e de qualidade, para os moradores da região do Butantã, 
especialmente aos residentes da comunidade do Pico do Jaraguá e Diogo Pires.  
 Em cooperação com a AKIPOSSO+, e em conformidade com a agenda 2030 da ONU, o projeto vai coletar, filtrar e publicar 
informações cidadãs de qualidade que ajudar os cidadãos a conhecerem seus direitos, os serviços, postos de serviços públicos e 
privados oferecidos na região. 

Número de vagas:  200 

Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde,Ciências Humanas e da Educação, Ciências 
Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios TI e Computação 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 18:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Ânima MUN (Simulação ONU) 
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Descritivo: O projeto de extensão Ânima MUN (Simulação ONU) objetiva simular uma reunião da Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU). De caráter transdisciplinar, participam deste projeto estudantes de diferentes cursos de graduação e universidades 
de diversos Estados do Brasil. Os conteúdos abordados são os temas do ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) da Agenda 
2030 da ONU. O público-alvo do projeto é composto por alunos de escolas do ensino médio, que participarão da simulação como 
observadores e elaborarão propostas de intervenção relativas aos temas do ODS abordado. As atividades serão realiazadas 
virtualmente de forma síncrona, envolvendo pesquisa e apresentação de conteúdos. 

Número de vagas:  150 

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

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 19:00:00 - 21:00:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Ânima MUN (Simulação ONU) 

Descritivo: O projeto de extensão Ânima MUN (Simulação ONU) objetiva simular uma reunião da Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU). De caráter transdisciplinar, participam deste projeto estudantes de diferentes cursos de graduação e universidades 
de diversos Estados do Brasil. Os conteúdos abordados são os temas do ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) da Agenda 
2030 da ONU. O público-alvo do projeto é composto por alunos de escolas do ensino médio, que participarão da simulação como 
observadores e elaborarão propostas de intervenção relativas aos temas do ODS abordado. As atividades serão realiazadas 
virtualmente de forma síncrona, envolvendo pesquisa e apresentação de conteúdos. 

Número de vagas:  150 

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

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 09:00:00 11:00:00 

Modalidade:  Digital 
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Projeto:   Clube de leitura Tadeu Tá Lendo (literatura substantivo feminino II) 

Descritivo: O Clube de Leitura Tadeu Tá Lendo tem dois eixos de atuação. O primeiro eixo dá conta da leitura e do debate de uma série de livro 
que tem como tema, nesta sexta edição do projeto, a literatura feminina. Leremos e debateremos obras de escritoras como Virginia 
Woolf, Clarice Lispector, Sylvia Plath, Annie Ernoux e Paulina Chiziane. O segundo eixo é o desenvolvimento de projetos de estímulo 
à leitura que serão desenvolvidos em cada Instituição de ensino com alunos comtemplados no projeto. 

Número de vagas:  200 

Público-alvo:  Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde , Ciências Humanas e da Educação, 
Ciências Jurídicas, Comunicação e Artes, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 19:00:00 - 21:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Conexão ILPI 

Descritivo: O envelhecimento é marcado por declínios cognitivos e funcionais que exigem que os idosos sejam auxiliados o que pode ocorrer 
em Instituições de Longa Permanência (ILPI). A qualidade de vida dos idosos está associada a fatores de capacidade funcional e 
satisfação e manter essa qualidade é fundamental e tem sido constante buscada por diferentes profissionais. O projeto “Conexão 
ILPI” surgiu em 2020 devido às medidas restritivas impostas para se evitar a propagação da COVID-19 e aproxima os idosos 
institucionalizados a pessoas de fora da instituição por meio de atividades remotas valorizando a criação de vínculos, aprendizagem, 
recuperação e compartilhamento de memórias e saberes. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Comunicação e Artes 

Carga horária:  40 horas. 

Dias e horários: Terça-Feira| 15:00:00 - 16:30:00 

Modalidade:  Digital 
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Projeto:   Escritório modelo de Arquitetura e Urbanismo 2023-4 

Descritivo: O projeto de extensão Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo 2023-1 é um projeto multidisciplinar. Hoje o escritório modelo 
é dividido em grupos de trabalho que desenvolvem várias ações. Os grupos de trabalhos que desenvolverão as atividades: Confecção 
do projeto arquitetônico e de paisagismo do Parque Linear Voturuá - São Vicente, confecção do projeto executivo da entrada e rampa 
da Equoterapia Santos, pesquisa e criação de conteúdo para o Projeto “São Judas Mão-na-Massa” e pesquisa, levantamento e criação 
de conteúdo redes sociais da FAMS – Fundação Arquivo e Memória de Santos. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Interiores, Engenharia Civil 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 14:00 às 15:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   KABRUM! Estúdio de criatividade e inovação em Comunicação & Artes 2023-1 

Descritivo: O projeto de extensão KABRUM!!! - Estúdio de criatividade e inovação em Comunicação & Artes 2023-1 é um projeto multidisciplinar. 
Hoje o KABRUM!!! - Estúdio de criatividade e inovação em Comunicação & Artes 2023-1 é dividido em grupos de trabalho. Os grupos 
desenvolverão as atividades: Projeto Vídeo Institucional da Equoterapia Santos, Desenvolvimento da Campanha Publicitária para o 
Projeto “São Judas Mão-na-Massa” e Gravação dos episódios do Projeto “São Judas Mão-na-Massa”. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção 
Multimídia 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 16:00 às 17:00 

Modalidade:  Digital 
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Projeto:   LabDesign sensorial 2023-4 

Descritivo: O projeto de extensão LabDESIGN Sensorial 2023-1 é um projeto multidisciplinar.  
 Hoje o LabDESIGN Sensorial é dividido em grupos de trabalho que desenvolvem várias ações.  
 Os grupos desenvolverão as atividades: Criação de Nova Logomarca e identidade visual para a Associação Equoterapia, 
desenvolvimento de jogo tipo Super Trunfo com Pontos Turísticos e Históricos da Cidade do Litoral Sul e criação da Identidade visual 
do Projeto “São Judas Mão-na-Massa”. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - Bacharelado, Design de Interiores, Design Gráfico, 
Design Gráfico - Bacharelado 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 15:00 às 16:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Laboratório Empresa - 1sem2023 - Digital 

Descritivo: Desenvolver as capacidades dos alunos na montagem de planos de negócio e prestar serviços como consultor de empresas. 
 Diagnóstico e a avaliação dos processos operacionais e de gestão, fornecendo o suporte na identificação dos pontos críticos do plano 
de negócios e indicando ações de melhoria contínua para um negócio inovador. 
 Consultoria de empresas, nas áreas produtivas, logísticas, financeiras, econômicas, vendas, marketing, gestão de pessoas, qualidade, 
tecnológica, contábil, regularização fiscal, mercado, operacionais, jurídicos, estratégicos. 
 Inclusão socioprodutiva da comunidade, com novos negócios, educação financeira e educação fiscal da comunidade. 

Número de vagas:  400 

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

Carga horária:  80 horas. 
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Dias e horários: Quarta-Feira | 20:30:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Leituras e debates feministas 

Descritivo: O projeto promove debate e reflexão, tanto teórica quanto acerca de situações vividas, dentro do registro do feminismo e das 
discussões de gênero. Mais de cem alunas se reúnem semanalmente com a professora para debater uma leitura previamente 
acordada. Dentre as leituras estão artigos sobre gênero, feminismo e outros. São incluídos também livros sobre o tema, de autoras 
como bell hooks e Chimamanda Ngozi. Há também a leitura e debate de entrevistas com feministas contemporâneas, como Silvia 
Federici e Judith Butler. As recomendações de leituras, bem como os temas debatidos, são acordados com todo o grupo, que se 
mantém em contato e trocando referências através de grupo de whatsapp e telegram 

Número de vagas:  160 

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

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 17:30:00 - 18:30:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   O cinema ensina: empreendedorismo e administração (fase 3) 

Descritivo: A proposta do projeto é fazer com que os alunos façam correlação entre os conteúdos ensinados referentes a Administração e 
Empreendedorismo a cenas correlatas de filmes, séries, novelas e demais produções audiovisuais, associando Conteúdo estudado 
em referências bibliográficas, aulas etc. Os conteúdos trabalhados e analisados em reuniões semanais serão formatados em forma 
de vídeo e servirá como apoio pedagógico para comunicadas atendidas pela ONG AKIPOSSO+ e Diogo Pires. 

Número de vagas:  200 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 
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Dias e horários: Quarta-Feira | 19:10:00 - 20:10:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Observatório econômico e social: Boletim de conjuntura econômica 

Descritivo: O Observatório Econômico e Social tem como objetivo geral a sistematização de indicadores e a análise da conjuntura com a 
continuidade da publicação do Boletim de Conjuntura Econômica da USJT, que teve início no ano de 2019, destacando sobretudo a 
evolução dos agregados macroeconômicos. 
 Especificamente serão realizadas análises sobre seis temas principais da economia brasileira. 
 • Atividade Econômica 
 • Inflação e Preços 
 • Mercado de Trabalho 
 • Análise do perfil Socioeconômico da Região do Itaim Paulista 

Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Relações Internacionais 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 20:30:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Observatório econômico e social: Boletim de conjuntura econômica 

Descritivo: O Observatório Econômico e Social tem como objetivo geral a sistematização de indicadores e a análise da conjuntura com a 
continuidade da publicação do Boletim de Conjuntura Econômica da USJT, que teve início no ano de 2019, destacando sobretudo a 
evolução dos agregados macroeconômicos. 
 Especificamente serão realizadas análises sobre seis temas principais da economia brasileira. 
 • Contas Públicas 
 • Contas Externas 
 • Crédito, Juro e Bolsa 
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 • Análise do perfil Socioeconômico da Região do Itaim Paulista 

Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Relações Internacionais 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 20:30:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Aluno tutor Google Workspace 

Descritivo: O Projeto tem como objetivo disponibilizar para a comunidade a possibilidade de produção de materiais acadêmicos de qualidade, 
com o uso das ferramentas gratuitas Google Workspace (GW). Os alunos serão capacitados nas funcionalidades das ferramentas GW 
e deverão planejar e aplicar oficinas para resolver problemas com as ferramentas GW. Além disso, deverão avaliar oficinas de seus 
pares. 

Número de vagas:  200 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 19:00:00 - 21:00:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Scratch Code: Ensinando lógica com noCode 

Descritivo: Este projeto visa preparar material em Scratch para ensino de lógica, explorando a plataforma e desenvolvendo um game didático 
com etapas utilizando sequência de aprendizado a ser repetido por alunos da comunidade. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde , Ciências Humanas e da Educação, 
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Ciências Jurídicas, Comunicação e Artes, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 21:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Tech hunter 

Descritivo: Este projeto objetiva conectar quem busca uma oportunidade com empresas que buscam talentos. Para tanto estas pessoas 
participarão de programas de desenvolvimento e capacitação em diferentes áreas de tecnologias de maneira que se possa ampliar 
as contratações. Além disso também é um objetivo desse projeto, mapear perfis dos profissionais que estão em busca de uma vaga, 
potencializando as oportunidades que o mercado de tecnologia provê. 

Número de vagas:  300 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 19:00:00 - 20:30:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Mudanças climáticas: discussões essenciais 

Descritivo:  •        Agronegócio, desmatamento, reflorestamento, incêndios em propriedades rurais e consorciação entre vegetação nativa e 
produção agrícola; 
•        Desastres naturais e suas relações com o descarte inadequado de lixo e saneamento básico; 
•        Viagens aéreas e seus impactos ambientais e climáticos; 
•        Mudanças em ecossistemas e na economia devido às mudanças climáticas; 
•        Carne e agricultura orgânica: seus impactos no clima; 
•        Fast fashion e as problemáticas da produção em larga escala de produtos com pouca qualidade; 
•        Políticas nacionais e internacionais de preservação ambiental; 
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•        Mudanças climáticas e seus impactos na saúde da população; 
•        Redução das geleiras e consequente aumento do nível do mar. 
 

Número de vagas:  500 

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

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira |19:01:00 - 21:30:00  

Modalidade: Digital 

 

Projeto:   A cidade e suas boas práticas na paisagem urbana 

Descritivo:  Na busca da sustentabilidade urbana, um dos parâmetros importantes é a qualidade da paisagem urbana. Onde a paisagem urbana 
é a forma como a cidade está organizada em seus espaços construídos e espaços abertos.  Abordado reflexões sobre a preservação, 
o crescimento e a qualidade da paisagem urbana, frente as constantes transformações contemporâneas.  
O projeto de extensão visa instruir o cidadão sobre as questões da cultura, passado e presente da paisagem urbana. Como as leis 
influenciaram e influenciam atualmente a forma da cidade e como o cidadão deve se posicionar a respeito desta questão. 
 

Número de vagas:  60 

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

Carga horária: 60 horas. 

Dias e horários:  Quinta-feira | 14:30 às 17:30 

Modalidade: Híbrido 

 

Projeto:   Aliança universitária 
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Descritivo:  Aliança universitária é uma grande rede que tem o protagonismo universitário gravado em seu dna, possibilitando grande interação 
e aprendizado para todos os que tem a vocação para mudar o mundo e contribuir para o desenvolvimento economico e social e a 
criaçao de soluções inteligentes para o futuro. As habilidades dos alunos são aprimoradas e novas parcerias e amizades serão criadas, 
construimos a maior comunidade universitária voltada para gerar impacto na sociedade brasileira com temas como inovação, 
empreendedorismo e novos negócios, desenvolvimento social e geraçao de oportunidades para as comunidades locais. 

Número de vagas:  4000 

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

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira |  19:00:00 - 21:00:00 

Modalidade: Híbrido 

 

Projeto:   Consultoria em gestão & negócios 

Descritivo:  O Projeto de Extensão em  Consultoria em Gestão & Negócios tem como objetivo  atender as demandas de consultoria  empresarial 
e apresentar um Plano de Ação. Os estudantes deverão aplicar  os conteúdos estudados em aula no momento da intervenção 
empresarial e nas comunidades atendidas, e também o projeto está alinhado com os objetivos dos cursos de graduação envolvidos 
no projeto. Está relacionada com empreendedorismo; diagnóstico organizacional e de inovação nas empresas e dados 
socioeconômicos da região. Na extensão, têm-se o momento da acolhida às ideias de intervenções e propostas de consultorias. 
 

Número de vagas:  300 

Público-alvo:  Ciências Jurídicas, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira |  21:00:00 - 22:00:00 

Modalidade: Híbrido 

 

Projeto:   AWS academy 
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Descritivo:  Currículo de computação na nuvem com cursos nas categorias: fundamentos de nuvem, operações de nuvem, arquiteturas e 
desenvolvimento de nuvens e, análise de dados em nuvem. 

Número de vagas:  500 

Público-alvo:  Engenharias, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Marketing Digital, TI e 
Computação 

Carga horária: 60 horas. 

Dias e horários:  Quinta-feira |  18:00:00 - 19:00:00 

Modalidade: Digital 

 

Projeto:   Psicologia e literatura: subjetividade entrelinhas 

Descritivo:  O Projeto Psicologia e Literatura objetiva promover a leitura e a discussão coletiva de contos de diferentes países; este projeto parte 
do pressuposto de que a literatura pode mediar o encontro com diferentes culturas e subjetividades e, por assim ser, ampliar 
habilidades como a fala, a escrita, compreensão de e a interação em mundo necessariamente diverso. A cada semana leremos um 
conto de um país diferente e sobre ele conversaremos juntos. Neste ato, espera-se contribuir para a promoção de um maior 
conhecimento de si, da outra via diálogo suscitado pelos temas. 

Número de vagas:  200 

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

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira | 17:00:00 - 18:00:00  

Modalidade: Digital 

 

Projeto:   Empreendedorismo social: responsabilidade social e ambiental pautadas pela inovação e criatividade 

Descritivo:  Responsabilidade social e ambiental. Projetos Sociais e ambientais. Cadeias produtivas locais. Empreendedorismo social. Inovação 
e criatividade. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Design Thinking. 
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Número de vagas:  150 

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

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira |  21:00:00 - 22:00:00 

Modalidade: Híbrido 

 

 


