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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 SÃO SEBASTIÃO 

Projeto:   Viva, Maria 

Descritivo: A narrativa e os discursos na manutenção da cultura patriarcal e sexista. O movimento feminista. A igualdade de gênero. A 
desigualdade de gênero. Os tipos de violência contra a mulher. Empoderamento feminino. Intersecção entre raça, classe e gênero. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Psicologia, Direito 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   Plantão psicológico: emergências em saúde mental 

Descritivo: Prática supervisionada de intervenções psicológicas, considerando reflexões éticas, com fundamentos técnico-científicos, sobre a 
atuação do psicólogo vinculada à saúde mental. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Psicologia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Arquitetura e cidade 

Descritivo: O estudo contemplará a aplicação sobre as principais questões que envolvem a cidade e o planejamento urbano, como mobilidade 
urbana; acessibilidade; sustentabilidade e direito à cidade. Reflexão acerca do funcionamento do espaço urbano e propor 
soluções/projetos para o melhor uso da cidade, visando a democratização dos espaços. Percepção do espaço urbano por meio da 
identificação de leitura do lugar, análise do contexto, necessidades coletivas, potenciais e insuficiências relacionados à intervenção 
na paisagem urbana. Estudo de referenciais urbanos e obras análogas. Desenvolvimento de projeto urbanístico de revitalização que 
traga contribuições positivas para o entorno e para sociedade. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira | 16:00:00 - 18:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Consciência cidadã 
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Descritivo: O projeto de extensão Consciência Cidadã visa firmar o compromisso da universidade com a comunidade onde o estudante está 
inserido, por meio da escola pública, criando uma ponte entre o Ensino Superior e a Educação Básica, com intervenções locais, 
visando a resolução de problemas globais, partindo da reflexão de que o cidadão precisa ter consciência do seu papel na melhoria 
da gestão pública e no Desenvolvimento Econômico. O projeto considera a educação como um bem social significativo, capaz de 
conduzir à emancipação dos sujeitos, uma vez que a educação não transforma a sociedade, mas transforma pessoas, pessoas que 
constituem a sociedade, essas podem modificá-la (FREIRE, 1980). 

Número de vagas:  40 

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:   Segunda-feira | 18:00:00 - 21:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Anatomizando o corpo humano no processo de formação no ensino fundamental 

Descritivo: O projeto visa promover o ensino da anatomia básica em escolas do ensino fundamental, abordando as partes que compõem o corpo 
humano com seus respectivos órgãos e sistemas. A anatomia será interligada com metabolismo, nutrição, reprodução, saúde e 
sociedade. Serão desenvolvidas temáticas tanto relacionadas a estruturação e localização dos órgãos, funções e patologias básicas, 
assim como, a abordagem da compreensão do indivíduo como ser social, de modo a contribuir tanto no autoconhecimento como 
também no enfrentamento às violências sexuais. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, TI e Computação 

Carga horária:  80 horas. 

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

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto:   MicroBio : microbiologia como ferramenta para promoção da segurança alimentar 

Descritivo: Uso de metodologias ativas na extensão. Interação dialógica e transformadora entre os acadêmicos dos cursos da área da saúde e 
os outros setores da sociedade. Reconhecimento do estudante como comunidade acadêmica. Ubiquidade microbiana. Microbiota.  
Doenças transmitidas por alimentos. Noções sobre higienização e manipulação de alimentos. Boas práticas de fabricação. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Assessoria de marketing e economia solidária 

Descritivo: O projeto tem como finalidade conhecer e aproximar os discentes dos empreendimentos assistidos pelo centro público de economia 
solidária, cesol, localizado na cidade de guanambi bahia. Realizar oficinas apresentando os conceitos de marketing. Assessorar e 
orientar os empreendimento com técnicas que propicie aproveitar novas oportunidades no mercado, estimulando assim a 
produtividade e a tendência de mercado. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Administração, Administração de Empresas, Ciências Contábeis,  

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira | 18:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   AGESTAR: Assistência em gestão ao empreendedorismo regional 

Descritivo: Você já percebeu como as pequenas atividades comerciais da sua cidade fazem a diferença na vida das pessoas? Muitos estudantes 
alcançam seu diploma de ensino superior por causa destas iniciativas que cada vez mais se intensificam. Agora imagine contribuir 
para que estas atividades comerciais sejam potencializadas! Esta é a proposta do AGESTAR: fazer uma análise estratégica dos 
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pequenos comércios locais, no contexto regional, desenvolver um plano de ação com a proposição de estratégias para o 
impulsionamento destas iniciativas e buscar a adesão dos responsáveis pelo desenvolvimento local. Quer fazer parte desta 
conquista? Inscreva-se no projeto de extensão AGESTAR! 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

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

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Assistência e desenvolvimento de atividades lúdico-educativas ao paciente em tratamento de hemodiálise 

Descritivo: Doença renal crônica (DRC); Tratamento de Hemodiálise; Educação nutricional e suas diferentes abordagens para maior adesão ao 
tratamento; Atuação da equipe multidisciplinar em hemodiálise; A importância das atividades lúdico-educativas para ocupar o tempo 
ocioso dos pacientes nefropatas; Melhor qualidade de vida; Elaboração de programas e atividades lúdicas. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Enfermagem, Nutrição Psicologia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira | 18:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Educação em saúde ao paciente insulino dependente 

Descritivo: Anatomia do trato gastrintestinal. Epidemiologia do Diabetes mellitus (DM). Fisiopatologia e critérios de diagnóstico do DM. 
Tratamento farmacológico e não farmacológico do DM. Complicações micro e macrovasculares do DM. Farmacologia das insulinas. 
Estratégias de educação em saúde em pacientes portadores de DM. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Farmácia 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 08:00:00 - 11:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Anatomia animal: incentivo ao desenvolvimento do aprendizado 

Descritivo: Dissecação de peças anatômicas; 
Encontros semanais para discussão de achados patológicos; 
Levantamento de informações concernentes às estruturas morfológicas dos animais; 
Conhecimento anatômico de diferentes espécies; 
Identificação das cavidades, órgãos e estruturas; 
Identificação de desenvolvimento patológico atreladas as alterações cadavéricas; 
Realização da confecção de um portfólio de anatomia veterinária; 
Exposições do acervo em eventos. 
 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Fotografia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Sexta-feira | 08:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Narradores de beija-flor da Bahia 

Descritivo: Oficina de lógica de argumento no texto escrito. Construção de texto, narração e ficção. Estilo de escrita e associação livre. Ouvidoria 
intersubjetiva e criação de prosa em carta, narrativas e histórias. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Psicologia 
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Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira | 14:00:00 - 16:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Oficina de fitocosméticos 

Descritivo: O presente projeto de extensão visa capacitar o discentes acerca de preceitos relacionados à indicação, manipulação e utilização de 
fitocosméticos. O projeto contará com uma breve capacitação dos alunos acerca dos principios da utilização de ativos vegetais para 
a produção de cosméticos e técnicas de manipulação das bases cosméticas mais usadas. Ao fim desta capacitação, os discentes serão 
orientados na produção de um ebook com monografias acerca dos ativos fitocosméticos e estruturarão uma oficina prática a ser 
oferecida para a comunidade externa da UNIFG. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Biomedicina, Estética e Cosmética, Farmácia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Ciência na mochila 

Descritivo: O projeto “Ciência na Mochila” pretende levar a universidade para as escolas e, assim, possibilitar aos estudantes uma interpretação 
crítica do mundo em que vivem. A proposta de baseia na divulgação de conhecimentos a partir de atividades experimentais, oficinas, 
rodas de conversa e apresentações artísticas, com estímulo à formação de cientistas e aproximação dos estudantes à universidade. 
Serão realizados encontros síncronos e assíncronos, além de encontros presenciais, caracterizando a abordagem híbrida, para a 
capacitação dos alunos colaboradores em relação às propostas de atividades a serem apresentadas, como também planejamento 
das ações nas escolas locais. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Medicina Veterinária Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia, 
Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Radiologia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, 
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Engenharia Mecânica, Sistemas de Informação 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Quinta-feira | 19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Movimento e saúde 

Descritivo: Proporcionar a prática e o desenvolvimento de atividades físicas voltadas a comunidade, promover diálogos a respeito dos cuidados 
com a saúde, realizar rodas de conversa e palestras sobre educação em saúde, realizar a triagem prévia do participantes com foco 
na atenção a fatores de risco, dentre outras abordagens. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Educação Física, Fisioterapia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 17:30:00 - 20:30:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Avaliação postural em crianças de 06 a 12 anos 

Descritivo: Avaliação postural em crianças de 06 a 12 anos; avaliação de coluna vertebral e membros inferiores; identificação de desvios 
posturais; educação em saúde; orientações da postura adequada. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Fisioterapia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 08:00:00 - 11:00:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   Química aplicada à saúde 

Descritivo: O projeto química aplicada à saúde abordará aspectos teóricos e experimentais, dentro da química geral, orgânica, inorgânica e 
analítica, oferecendo um link entre teoria e prática, além de uma aplicação direta da química nos cursos de farmácia, biomedicina, 
nutrição e estética. O curso focará na discussão de tópicos básicos que ajudarão os discentes, a compreender de forma simples os 
diferentes fenômenos relacionados dentro de sua área em formação e atuação futura. Buscaremos uma interação entre os discentes 
colaboradores dos cursos de graduação citados e os estudantes de mestrado do Programa de Pós-graduação em Química da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB-Campus- Jequié). 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Biomedicina, Estética e Cosmética, Farmácia, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

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

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   De mãos dadas com a ciência 

Descritivo: O projeto “De mãos das com a ciência” irá abordar assuntos gerais na produção cientifica como ética na ciência, método científico, 
parâmetro de qualidade científica, metodologia de busca bibliográfica, delineamento experimental e estatística descritiva, teorias 
de ensino-aprendizagem aplicada ao ensino fundamental. Serão abordados assuntos específicos aos cursos integrantes do projeto, 
tais como análise de alimentos, tratamento de água para abastecimento humano, química de medicamentos e química experimental. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Biomedicina, Farmácia, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira | 14:00:00 - 16:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Medicina Veterinária Itinerante 
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Descritivo: O projeto consiste em formar um grupo de alunos do curso de Medicina Veterinária para que o mesmo possa participar de 
campanhas educativas tanto na cidade de Guanambi como em cidades vizinhas. O foco é principalmente no combate da leishmaniose 
visceral canina (LVC), popularmente conhecida como calazar que é uma zoonose e muito frequente na região, sendo considerada 
um problema de saúde pública. Essas campanhas acontecem principalmente em escolas e eventos organizados pelas cidades com 
foco no combate às zoonoses e também para esclarecer dúvidas relacionadas aos animais e meio ambiente. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Medicina Veterinária 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   De olho no bebê 

Descritivo: Vigilância à saúde do bebê, capacitação de discentes e profissionais quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor, identificação de 
riscos decorrentes de atrasos no desenvolvimento, alterações osteomioarticulares e neurológicas em bebês, incentivo ao 
aleitamento materno, ao pré natal e aos cuidados na primeira infância. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Psicologia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sábado | 07:30:00 - 11:30:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Cidadania digital 

Descritivo: Assim, o projeto extensão Cidadania Digital sugere um engajamento dos estudantes de gestão e negócio, a oportunidade, de através, 
dos seus conhecimentos técnicos, contribuir com responsabilidade social com a comunidade no qual está inserido, com atuação de 
orientação sobre os direitos do cidadão referentes a cadastros de documentos digitais disponíveis. 
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Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira 18:00:00 - 20:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Desenvolver um cidadão consciente 

Descritivo: Neste semestre, o projeto de extensão Desenvolver, um Cidadão Consciente é uma forma de firmar o compromisso da universidade 
com a comunidade onde o estudante está inserido, por meio da escola pública, criando uma ponte entre o Ensino Superior e a 
Educação básica. Apoiamo-nos no papel do cidadão nas políticas públicas, e no desenvolvimento econômico sustentável, através da 
educação, e na visão de Paulo Freire, quando afirma que a educação não transforma a sociedade, mas a educação transforma 
pessoas, pessoas que constituem a sociedade e essas podem modificá-la. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde Ciências Humanas e da Educação, Direito, Comunicação e Artes, Administração, Administração de 
Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão da Qualidade, Gestão da Segurança Pública, 
Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública 

Carga horária:  80 horas. 

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

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Descomplica contábil 

Descritivo: A contabilidade vem ocupando um espaço de destaque na gestão empresarial, a partir do momento que adota informações 
uniformes, tempestivas, fidedignas, assertivas e compreensíveis. Instaurando a contabilidade consultiva. O projeto de extensão 
Descomplica Contábil, propõe em possibilitar aos estudantes compreender a saúde empresarial através de levantamento de 
informações administrativas e contábeis, e como estas podem contribuir em tomada de decisão. Com intuito, de promover uma 
maior bagagem técnica e científica, preparando-os para mercado de trabalho, através de uma aproximação entre estudantes e as 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

necessidades empresarias. 
 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

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

Modalidade:  Híbrido 
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CAMPUS GUANAMBI 

Projeto:   Oficinas de educação em saúde ambiental para comunidades do semiárido nordestino 

Descritivo: Trata-se de um projeto que prevê a formação de estudantes dos cursos de graduação em saúde para a produção e implementação 
de Oficinas de educação ambiental em saúde, que abordarão os seguintes temas: (a) Impacto dos agrotóxicos a saúde humana; (b) 
Manejo de resíduos dos serviços de saúde; (c) Manejo de resíduos domiciliares; (d) Reciclagem e coleta seletiva; (e) Poluição do ar e 
sua relação com a saúde; (f) Prevenção de doenças endêmicas; (g) boas práticas alimentares; (h) Poluição das águas com descartes 
de lixos e óleo de cozinha; (i) Preservação ambiental; e demais temas de interesse locorregional. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Presencial 
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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 
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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 

 

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, 
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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, 
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 
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Projeto:   Fome zero 

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 
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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| 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 
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Modalidade:  Digital 

 

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 
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Modalidade:  Digital 

 

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. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 20:30:00 - 21:50:00 
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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. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 19:10:00 - 20:10:00 
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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 
 • Análise do perfil Socioeconômico da Região do Itaim Paulista 
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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, 
Ciências Jurídicas, Comunicação e Artes, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária:  80 horas. 
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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; 
•        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 

 


