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CATÁLOGO DE CURSOS DE EXTENSÃO 

FEVEREIRO DE 2022 

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

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

Atenção: Os cursos estão organizados por área do conhecimento. Porém, há oportunidades para estudantes de diversas 

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

IMPORTANTE: Alguns cursos terão reposição dos dias de aula em virtude dos recessos de Carnaval. 

Após escolher seu curso, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Curso: Social and Cultural Studies (lecionado em inglês) 

Descritivo: Cultural studies. Psychoanalysis. Marxism. Post-structuralism, deconstruction, post-modernism. Feminism. Gender studies, 

gay/lesbian studies, queer theory. Historicism. Ethnic Studies, post-coloniality, and international studies. The politics of culture. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Humanas - Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Comunicação & Artes, 
Engenharias, Gestão & Negócios 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 06/04/2022 

 

Curso: Financial Market and Economic Scenario (lecionado em inglês) 

Descritivo: Would you like to enlarge your knowledge about finance and economics? What about discussing the main issues, the latest figures 
and the economic outlook trends? Grab this opportunity to improve and practice your skills in real financial and economic situations! 

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

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados| 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 12/03/2022 

 
Curso: Contemporary Challenges in Human Rights: A Global Perspective (lecionado em inglês) 

Descritivo: International law and practice in Human Rights faces a major dilemma: even though there are more treaties, courts and increasing 
best practices aimed at perfecting the application of all Human Rights in the international arena, we witness gross violations around 

the world on a daily basis. In this course, we will explore a range of contemporary human rights issues, from both legal and practical 
standpoints, in order to better understand the challenges facing the prevention of abuses and protection of rights. 

Público-alvo: Ciências Humanas - Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

 
CURSOS INTERNACIONAIS 
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Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 16/02/2022, término 30/03/2022 

 

Curso: Energy and Sustainable Development (lecionado em inglês) 

Descritivo: This course aims to address the most important aspects of energy sustainability in Brazil. From the concept of sustainable 
development and its relationship to energy production to understanding the UN Sustainable Development Goals (SDGs). The 

Brazilian energy and electrical matrices are presented and compared with the corresponding world matrices. What is the role of 
institutions such as Aneel, EPE, MMA, MME, ONS, and others, and what are the main concepts of relevant legislation and regulation? 
Is the private/state proportion in the management and control of energy in Brazil satisfactory? It brings an approach to the socio-
environmental issues involved in Brazilian energy management and a discussion on what should be done in favor of sustainable 

development in this matter. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Humanas,  

Engenharias, Gestão & Negócios 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 13/04/2022 
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PROGRAMA ÂNIMA PLURAIS 
 

 
 

 
 
 
 

Curso: As que vieram antes de nós: pioneiras do pensamento feminista negro brasileiro 

Descritivo: O curso propõe uma aproximação a conceitos centrais ao pensamento feminista negro a partir de reflexões de intelectuais negras 
brasileiras pioneiras como Lélia Gonzalez, Maria Beatriz Nascimento, Luiza Bairros e Sueli Carneiro, entre outras. O objetivo é 
apresentar, de maneira introdutória, abordagens específicas de cada intelectual e os diálogos possíveis entre as autoras em 

questões como compartilhamento de saberes e presença na academia, autodefinição e autoimagem, interseções de raça, gênero e 
classe,  entre outras questões, numa tentativa de compreender a aplicação de seus conceitos para o entendimento de questões 
contemporâneas no Brasil. 

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

Computação, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 19/02/2022, término 05/03/2022 
 
 
 
 

Curso: Genética, Hipertensão e Raça 

Descritivo: Este curso tem como objetivo promover discussões acerca de conceitos sobre genética e hipertensão, analisar as hipóteses 
genéticas que tentam explicar a maior prevalência da hipertensão entre as populações negras, além de conhecer a Política Nacional 
de Saúde Integral da População Negra. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 19/02/2022, término 05/03/2022 
 
 
 
 

Curso: Comunicação antirracista na saúde: da anamnese à adesão ao tratamento 
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Descritivo: No curso se discutirá como a comunicação em saúde é um importante fator para combater racismo em consultórios, assim como 
ampliar a empatia e adesão dos pacientes às terapêuticas. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras| 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 17/02/2022, término 03/03/2022 
 
 
 
 

Curso: Nutricídio durante e pós covid-19: refletindo as vulnerabilidades à luz de gênero, classe, etnia e raça 

Descritivo: O curso discutirá sobre a qualidade da comida que chega à mesa quando muitos cidadãos, sobretudo negros, ainda lutam pela 
sobrevivência. Ampliando o debate para a questão do acesso à comida de qualidade. Por fim, compreenderemos que a má 
alimentação é um fator de risco para muitas pessoas que vivem em inseguraça alimentar e entender os agravos da questão com a 
pandemia da covid-19. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Jurídicas, Ciências 
Humanas, Ciências Médicas, Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 19/02/2022, término 05/03/2022 
 
 
 
 
 

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

Descritivo: Atualmente, tem-se verificado uma presença crescente de pessoas com deficiência nos espaços públicos. Os avanços tecnológicos 
têm permitido a essas pessoas maior autonomia e, consequentemente, uma participação mais ativa no mercado de trabalho e na 
vida social. A integração social das pessoas com deficiência representa uma grande conquista: o resgate da cidadania desses 
indivíduos. Nas comunidades, temos sérios problemas em becos e viela. Nessa perspectiva, este curso visa desenvolver novos 

olhares e formas de projetar novos acessos. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Humanas - Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Engenharias, Gestão & 
Negócios, TI & Computação, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras e Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 19/02/2022, término 04/03/2022 
 
 
 
 

Curso: Museus: espaços de memória e resistência 
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Descritivo: No curso se discutirá o papel dos museus na construção de narrativas concebidas por meio de seus projetos expográficos, a fim de 
avaliar questões ligadas à representatividade. Além disso, serão discutidas as relações potenciais estabelecidas entre seu público e 
as comunidades nos quais tais espaços estão inseridos. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Humanas - Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Comunicação & Artes, 
Gestão & Negócios, TI & Computação, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 19/02/2022, término 05/03/2022 
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PROGRAMA BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA 
 

 
 

Curso: Comunicação, Oratória e Storytelling 

Descritivo: Serão apresentados os conceitos e os tipos de comunicação;  a oratória e as diversas ferramentas comunicacionais; Storytelling 

para comunicadores; várias dicas para a oratória eficaz; etiqueta social do orador e trajes compatíveis para cada ocasião. Após a 
parte teórica, serão trabalhados, de forma prática, a articulação; a gesticulação e a inflexão de voz. 

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

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras| 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 14/02/2022, término 14/03/2022 

 
Curso: Mente em Ação: Meditação e Ciência na Ânima 

Descritivo: Este curso visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da saúde por meio das práticas meditativas a partir de 
um conjunto de técnicas que possibilitam treinar a focalização da atenção plena à consciência do momento presente. 

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

Computação, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Turma 1: Quartas-feiras |18h - 18h50 (1 hora por encontro) Início em 09/02/2022, término 25/05/2022 
Turma 2: Quartas-feiras| 6h30 - 7h20 (1 hora por encontro) Início em 09/02/2022, término 25/05/2022 

 
Curso: Aikido: uma arte marcial para a vida 

Descritivo: Aikido para a vida. Auto controle, dissolução de conflitos, respiração consciente. a arte da harmonia.      

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

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 18h - 18h50 (1 hora por encontro)Início em 09/02/2022, término 06/04/2022 

 
Curso: Entrelaços: um olhar para saúde mental dos(das) universitários(as)  

Descritivo: Apresentar questões relacionadas à saúde mental; identificar fatores de risco e proteção a saúde mental; construir ferramentas e 

estratégias de enfrentamento ao fatores estressores à saúde mental. 

Público-alvo: Ciências Humanas - Educação 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras| 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 14/02/2022, término 21/02/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10  

 

 
 

Curso: Criatividade para todos: técnicas para o desenvolvimento de ideias inovadoras 

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

inovadoras e fora da caixa. Serão 4 encontros que irão apresentar uma aula expositiva seguida de uma prática criativa.  
Recomendado para qualquer pessoa que tenha o desejo de libertar o seu potencial criativo tanto para o seu cotidiano profissional 
quanto pessoal. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes, Gestão & Negócios, TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 16/02/2022, término 16/03/2022 

 
 

Curso: Dando vida a projetos e objetos: Modelagem 3D 

Descritivo: Seja capaz de recriar a sensação que um espaço ou objeto lhe transmite quando o vê pela primeira vez. Neste curso, você aprenderá 
a desenvolver seu projeto utilizando a modelagem digital em 3D utilizando a ferramenta Blender e será capaz de dar vida as suas 
ideias, tornando seu projeto mais compreensivo para qualquer pessoa. Construa um portfólio e atraia os primeiros trabalhos 

profissionais para iniciar a sua carreira como profissional 3D para as áreas de arquitetura, sites, campanhas, jogos, filmes e muito 
mais. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes, Engenharias, TI & Computação 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 12/03/2022 

 
 
 
 
 

ÁREA: ARQUITETURA E URBANISMO & DESIGN  
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Curso: Identidade Visual: Dez segredos em Dez passos 

Descritivo: O curso abordará dez conceitos de Identidade Visual aplicável ao Design Gráfico, Design de Interiores, Arquitetura e Design de 

Animação. Ainda, o curso poderá alcançar alunos de Publicidade e Marketing. O curso conterá os princípios de Cor e Identidade, 

Construção de Marca, Conceito de Branding Design e elementos principais e secundários em Identidade Visual pertinentes à área. 

Visual Merchandising e Social Media e Identidade Visual. Missão de empresa, Narrativa Visual, Storytelling e Afetividade de Marca 

e aplicação de princípios de identidade visual para perfis criativos em redes sociais. Ao final, o aluno apresentará um breve projeto 

aplicado ao seu perfil pessoal ou a um perfil ou marca escolhidos para instrumentalização dos conceitos aprendidos, montando um 

case que integrará seu currículo e seu portfolio. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes, Gestão & Negócios 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 16/03/2022 

 
Curso: Design de superfícies: criando formas e padronagens 

Descritivo: O curso abordará as principais técnicas de criação de padronagens e os fundamentos do design de superfícies, tais como composição 

visual, construção de rapport, sistemas de repetição e principais áreas de aplicação. A partir de proposições práticas, os alunos 

poderão exercitar e desenvolver as habilidades técnicas para criação de padronagens. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 12/03/2022 

 
Curso: Personalizando seus projetos: humanização de plantas para arquitetura e design de interiores 

Descritivo: Aproxime seu projeto dos seus clientes com estudos e aplicações das técnicas de ilustração em projetos humanizados de 

arquitetura, interiores e paisagismo. Neste curso você terá um maior entendimento das escalas, posição da luz e sombra e, 

principalmente, do contexto físico e cultural numa perspectiva de percepção espacial por meio da utilização e aplicação de 

diferentes técnicas e materiais com uso do Photoshop, indo de encontro com as artes plásticas. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 12/03/2022 



 

 

 
 

 

ÁREA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS & MEIO AMBIENTE 
 
 
 

 
 

Curso: Cavalo atleta: desempenho e bem-estar 

Descritivo: Treinamento, condicionamento e nutrição do cavalo atleta. Comportamento e bem estar dos cavalos. Manejo e 

instalações fixas e temporárias. Preparação, exames e transporte seguro do cavalo atleta. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 16/02/2022, término 16/03/2022 

 
 

Curso: Interpretação de exames em animais: hemograma e bioquímica sérica 

Descritivo: Tipos de amostras e métodos de colheita de amostras para a realização de hemograma e bioquímica sérica em animais de companhia. 
Parâmetros e valores de referência do hemograma e bioquímica sérica de animais de companhia. Interpretação do hemograma e 
bioquímica sérica. Diagnóstico laboratorial das principais afecções que causam alterações no hemograma e bioquímica sérica.   

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

Carga horária: 12 horas 

Curso: Planos nutricionais para projetos a pasto ou confinamento: bovinocultura 

Descritivo: Aptidão produtiva dos animais: bovinos destinados a produção de carne e leite. Exigências nutricionais. Estimativa de produção e 
valor nutricional de forragens. Valor nutricional de fenos e silagens. Suplementação proteica. Suplementação energética. 
Suplementação mineral.  Cálculo de dietas para animais à pasto, semiconfinados e em confinamento. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 26/02/2022 



 

 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 26/02/2022 
 
 

Curso: O corpo dos animais: uma abordagem das células aos sistemas 

Descritivo: Estudo das células sob o ponto de vista morfológico, molecular e fisiológico. Estrutura histológica dos diversos tecidos orgânicos, 
suas características e funções. Principais órgãos e sistemas corporais: formas, localizações e funções. Aspectos gerais sobre a 

anatomia animal comparada. 

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

Carga horária: 12 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 26/02/2022 

 
 

Curso: Primoatendimento, manejo, reabilitação e reintrodução de animais silvestres: aves 

Descritivo: Ecologia das aves silvestres. Estratégias de conservação das aves silvestres. Principais espécies de aves silvestres na rotina da 
clínica veterinária. Exame físico das principais espécies de aves silvestres. Colheita de amostras biológicas em aves silvestres. 
Principais doenças causadas por bactérias, vírus, fungos e demais agentes infecciosos que acometem as aves silvestres. Principais 
fármacos, vias de aplicações e cálculos de doses de medicamentos utilizados na rotina clínica de aves silvestres.  

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

Carga horária: 12 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 26/02/2022 

 
 

Curso: Defensivos agrícolas: vilões ou heróis? 

Descritivo: A agricultura moderna e seus desafios. Revolução verde. Uso de defensivos agrícolas na agropecuária. Contaminação humana por 
defensivos agrícolas: medidas preventivas para evitar resíduos nos alimentos. Contaminação ambiental por defensivos agrícolas: 

como proteger o solo, água e polinizadores?. Agricultura Segura: uso de equipamentos de proteção e tecnologias de aplicação. 
Controle biológico e manejo integrado de pragas. Alimentação, desafio do novo milênio: Renda, alimentação segurança alimentar. 

Público-alvo: Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Jurídicas; Engenharias; Gestão e Negócios; Ciências Agrárias &  
Meio Ambiente 

Carga horária: 8 



 

 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 

 

Curso: Direito e proteção animal 

Descritivo: Epistemologia do direito animal. Fundamentos históricos e filosóficos do direito animal. Tutela constitucional e penal dos animais. 
Direito animal comparado. Animais na experimentação científica. Animais na exploração comercial. Responsabilidade civil do 
médico veterinário e suas implicações. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas; Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 8 

Dias e horários: Quintas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 17/02/2022, término 10/03/2022 

 

Curso: Analgesia e anestesia de cães e gatos em situações críticas 

Descritivo: Considerações anestésicas no paciente crítico. Protocolos anestésicos no paciente crítico. Particularidades do protocolo 
anestésico nos pacientes com diferentes afecções e em situação crítica. Pré–medicação e indução anestésica no paciente crítico. 
Manutenção e recuperação anestésica no paciente crítico. Hipercapnia e oxigenação tecidual no paciente crítico. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 8 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 12/03/2022, término 19/03/2022 

 

Curso: Socorrismo e resgate animal 

Descritivo: Gestão de riscos de desastres. Papel do médico veterinário no resgate de animais em situações de risco decorrente de desastres 
naturais. Bem-estar animal em situações de desastres naturais. Composição, treinamento e segurança da equipe. Equipamentos 

necessários para a realização de resgates. Triagem e tratamento de animais afetados por desastres naturais. Processo de 
evacuação de animais. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 8 

Dias e horários: Terças-feiras| 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 15/02/2022, término 08/03/2022 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS & DA SAÚDE 
 
 
 
 

 

Curso: Como empreender na área da saúde? 

Descritivo: Empreendedorismo. Marketing em saúde. Gestão de custos e de riscos. Noções de contabilidade. Planejamento estratégico para 
empreender em saúde. Startups. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 

  
Curso: Neurobiologia da dor 

Descritivo: Fundamentos da neurobiologia da dor. Dor e nocicepção. Tipos de dor. Sistema Dopaminérgico. Sistema mesolímbico. Estudos pré 
clínicos.  

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 

 

Curso: Neurociência e educação: como o cérebro aprende? 

Descritivo: O Bases neuroanatômicas do processo ensino e aprendizagem. Ativação, conexão e consolidação; o papel das emoções em ambientes 

educativos. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 



 

 

Curso: Cannabis medicinal: muito além do canabidiol 

Descritivo: Histórico da utilização de compostos canabinóides. Cannabis medicinal e compostos sintéticos. Drogas psicoativas naturais e 
sintéticas. Cannabis sativa X “Maconha” medicinal. Sistema endocanabinóide (receptores CB1 e CB2). A visão da Legislação 
brasileira x Estados Unidos e países da Europa. Sistema endocanabinóide e tratamento da Síndrome Metabólica. Canabidiol e o seu 
uso no tratamento da dor oncológica, neuropática e esclerose múltipla. Dronabinol no tratamento do Glaucoma e de sintomas de 
abstinência de Cannabis e opioides. Transtornos de dependência e uso de Cannabis medicinal. Nabilona e as suas aplicações em 
pacientes com câncer e com distúrbios alimentares. Aplicações terapêuticas da Cannabis na neuropsicofarmacologia. Identificação 
dos principais testes clínicos que estão sendo realizados no mundo e quais são os novos compostos estudados (Clinical trials)." 

Público-alvo:  Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 05/03/2022 

  
Curso: Saúde 4.0: ciências, tecnologia e inovação 

Descritivo: Conceitos e histórico da indústria e saúde 4.0. Noções dos principais pilares tecnológicos da indústria aplicados à saúde com 

apresentação de casos. Manufatura aditiva, internet das coisas médicas, telemedicina, inteligência artificial, computação em 

nuvem, realidade virtual e aumentada, sistema cyber físicos, segurança da informação, sistema integrados, big data, data analytics, 

robôs sociais e autônomos, e sistemas simulados. Prontuário eletrônico e a LGPD. Desafios e oportunidades da Saúde 4.0. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 05/03/2022 
 

 

Curso: Envelhecimento e padrões de beleza 

Descritivo: Processo de envelhecimento: aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais. Corpo idoso: autonomia e aceitação. Culto a 
juventude e a beleza e as transformações corporais.  Direito ao envelhecimento e a ditadura da beleza. Imposição de padrões de 
beleza. Corpo envelhecido e as expectativas sociais. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 



 

 

 
 

Curso: Fundamentos de harmonização facial 

Descritivo: Análise facial. Planejamento para harmonização facial. Toxina botulínica. Bioestimuladores faciais. Preenchedores faciais. 

Lipoplastia facial. Fototerapia facial. Complicações em harmonização facial. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 23/02/2022 
 

 

Curso: Procedimentos invasivos em estética corporal 

Descritivo: Anamnese corporal, avaliação da melhor técnica para aplicação, cuidados e contra-indicações. Técnicas de emagrecimento 
corporal, intradermoterapia, bioestimulador de colágeno corporal. Microvasos. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 05/03/2022 

 

Curso: Escultura dental 

Descritivo: Anatomia dental: conteúdo teórico sobre anatomia dental humana. Estudo direcionado da morfologia de elementos dentários de 
todos os grupos da dentição permanente e decídua. Orientações técnicas para escultura dental. 

Público-alvo:  Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Curso: Inteligência artificial na gestão em saúde 

Descritivo: Estudo de sistemas baseados nas decisões humanas. Tecnologia da informação como instrumento para auxiliar nos diagnósticos 

médicos. Machine learning e computação cognitiva em saúde. Benefícios da Inteligência artificial para a gestão de organizações de 

saúde. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 



 

 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 05/03/2022 

 
 

Curso: Escrita científica para profissionais da área da saúde 

Descritivo: Como definir: Título, objetivos, situação problema e hipóteses. Apresentação das principais bases de dados em saúde. Operadores 

boleanos. Descritores da saúde. Diferença entre resumo simples e resumo expandido. Diferença entre Artigo Original e de Revisão 

Bibliográfica. Propriedade intelectual. Tipos de pesquisa científica. Como organizar o referencial teórico/revisão de literatura. 

Como referenciar nas normas da ABNT e formato Vancouver. Como elaborar os Procedimentos metodológicos de um trabalho 

acadêmico. Como construir e avaliar os resultados obtidos na pesquisa? Como elaborar a conclusão de trabalhos científicos. Como 

selecionar a revista científica para publicação de artigos. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 

 
 

Curso: Práticas para uma vida saudável 

Descritivo: Conceitos de saúde, doença e bem-estar. Equilíbrio corpo e mente. Hábitos saudáveis e rotina. Atividade física e suas 

possibilidades. Técnicas de meditação. A qualidade do sono. Alimentação balanceada e equilíbrio hídrico. Saúde mental. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 05/03/2022 

 

Curso: A saúde mental e era da ansiedade 

Descritivo: Saúde mental. Ansiedade e estresse. Depressão. Risco de suicídio. Mitos/estigmas e desafios. Prevenção em saúde mental: quem 
cuida da mente, cuida da vida. Acolhimento e rede de apoio. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 

 



 

 

 
 

Curso: Técnicas básicas em cozinha 

Descritivo: Técnicas básicas em cozinha profissional. Principais ingredientes utilizados na cozinha e formas corretas de prepara-los e otimiza-

los. Aproveitamento integral dos alimentos. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 05/03/2022 

 

Curso: Aspectos jurídicos nas organizações de saúde 

Descritivo: Princípios de responsabilidade civil, penal e ética.  Documentos e prontuários dos pacientes. LGPD e a proteção à privacidade do 

paciente. Exercício ilegal da profissão na área da saúde. Processo ético-profissional. Fiscalização na área da saúde. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 23/02/2022 

 

Curso: Saúde para populações vulneráveis 

Descritivo: Processo saúde e doença. Conceitos em saúde. Populações vulneráveis. Humanização em saúde. Proteção e promoção à saúde. 

Atuaçao multiprofissional. Estratégias de cuidado. Assistência a população de fronteira, profissionais do sexo, populações 

ribeirinhas e privadas de liberdade. Acesso à informação, identificação da suscetibilidade pelo próprio individuo e acesso a 

mecanismos de prevenção. Fatores sociais, étnicos, culturais e econômicos que resultam em desigualdades sociais.  

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 

 

Curso: Perícia forense e investigação criminal 

Descritivo: Perícia Criminal oficial, assistente técnico  e perícia judicial. Atuação do Perito Criminal na investigação policial para elucidação de 

crimes. Legislação relacionada aos exames periciais. Casos reais desvendados pela Perícia Criminal no Brasil e em outros países. 
Perícias externas e perícias internas. Cadeia de custódia da prova pericial. Vestígios em locais de crime: coleta, acondicionamento e 

transporte. Laboratórios forenses: genética, toxicologia, química, balística e papiloscopia - da coleta dos vestígios ao 



 

 

processamento dos exames periciais. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 

 

Curso: Saúde e sexualidade 

Descritivo: Identidade e papéis de Gênero. Crenças, preconceitos, tabus, mitos e estereótipos sexuais e sociais. Os sentidos da sexualidade. 

Respostas sexuais. Sexo e sexualidade. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 

 

Curso: Desastres naturais e mudanças climáticas: qual meu papel? 

Descritivo: Conceitos de Fragilidade Ambiental, Áreas Frágeis, Ameaça, Vulnerabilidade, Risco e Desastres Naturais. Prevenção e suas Fases de 

Desenvolvimento. Resiliência e Capacidade de Carga. Processos Sociais e Risco, Vulnerabilidade e Pobreza.Causa e Efeito no Modelo 

de Pressão do Desastre. Metodologia e Fontes de Informação. As Vulnerabilidades e Ameaças presentes e o Processo do Uso e da 

Ocupação do Solo. Principais características socioambientais que ameaçam o meio ou incrementam vulnerabilidades. Estudos de 
Casos de Vulnerabilidades e Ameças. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022. 

 

Curso: Bandagens neuromusculares na podologia 

Descritivo: Conceituação e história da bandagem neuromuscular. Avaliação palpatória dos membros inferiores. Tipos de bandagem e suas 
funcionalidades.Técnica de aplicação no tratamento de Hálux varo, fascite plantar, esporão de calcâneo,  alteração no arco plantar, 

distúrbios biomecânicos e práticas esportivas. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 



 

 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 

 

Curso: Medicina Tradicional Chinesa 

Descritivo: Conceitos de diagnóstico segundo a Medicina Tradicional Chinesa. Princípios e métodos de diagnóstico segundo a Medicina 

Tradicional Chinesa. Síndromes Energéticas.  Fundamentação e princípios do atendimento em Medicina Tradicional. Chinesa na 
Naturologia. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários:  Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 

 

Curso: Tratamentos estéticos para dicromias 

Descritivo: Melanogênese. Discromias. Hipercromia Periocular. Recursos cosméticos e Eletroterápicos utilizados nos protocolos das discromias 
faciais. Protocolos de tratamento de discromias, indicações e contraindicações dos protocolos estéticos. Tratamento home care. 

Atendimento para hidratação e hipercromias. Avaliação cutânea e escolha do protocolo. Complicação de tratamentos de 

discromias 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários:  Segundas-feiras e Terças-feiras| 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 14/02/2022, término 14/03/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
Curso: Psicopatia e mentes criminosas 

Descritivo: O presente curso de extensão tem como objetivo capacitar os participantes acerca da psicopatia, atualizando os conceitos 
relacionados a essa temática e suas implicações para a sociedade, bem como sobre o funcionamento de mentes  
criminosas. 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária:  16 horas 

Dias e horários:  Sextas-feiras| 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 11/02/2022 término 04/03/2022 
 

Curso: Percurso da pessoa com deficiência intelectual: processos inclusivos ou capacitismo educacional e laboral? 

Descritivo: Apresentar as definições científicas, legais e sociais relacionadas as pessoas com deficiência intelectual. Possibilitar o acesso às 

informações que subsidiem a reflexão sobre os conceitos e pré-conceitos em relação a estas pessoas, permitindo ao estudante um 
olhar mais crítico do percurso educacional e laboral, bem como dos processos de inclusão, exclusão e capacitismo.    

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária:  20 horas 

Dias e horários: Turma 1: Segundas-feiras| 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 14/02/2022, término 25/04/2022 

Turma 2: Sextas-feiras| 14h às 15:40 (2 horas por encontro) Início em 18/02/2022, término 29/04/2022 
 

Curso: Comunicação Não-Violenta para AFETAR o mundo com AFETO! 

Descritivo: Diferentes tipologias de inteligência, a partir da contextualização conceitual e aplicada. Promoção de autoconhecimento a fim de 

facilitar a compreensão das potencialidades dos/as estudantes frente aos desafios diários e dos interesses de carreira. 

Possibilidades. Ferramentas de autoconhecimento. Análise Swot pessoal. Forças e fraquezas.Treinos para desenvolver habilidades. 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária:  12 horas 

 
ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS 



 

 

Dias e horários:  Sábados| 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 19/03/2022 
 

Curso: A síndrome do estudante: Por que é tão difícil estudar e como melhorar o próprio desempenho? 

Descritivo: Procrastinação: a síndrome do estudante. Aspectos emocionais envolvidos nos estudos. Gestão da própria aprendizagem. A ciência 
aplicada aos estudos. Técnicas de estudo/aprendizagem. Estratégias de organização. Lidando com as suas dificuldades. Criação de 
planos de desenvolvimento no curto, médio e longo prazo. 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários:  Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 
 

Curso: Encontros e desencontros do Psicólogo no contexto educacional 

Descritivo: O curso apresenta as interfaces de trabalho entre Psicologia e Educação, bem como os encontros e desencontros na práxis escolar 
entre os profissionais da Psicologia e Educação, tendo como referência o CREPOP. 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 20:40 - 22:20 (2 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 

  

Curso: Gestão de conflitos: Gerindo as relações para promover soluções e assertividade 

Descritivo: Estratégias de solução e gestão de conflitos. Habilidades sociais, Princípios da mediação de conflitos, negociação baseada em 

princípios, o conflito como alavanca para a inovação e promoção de soluções. Estágios do conflito. Competências do mediador de 
conflitos. 

Público-alvo:  Ciências Humanas 

Carga horária:  8 horas 

Dias e horários:  Sextas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 11/02/2022, término 04/03/2022 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

Curso: O novo Direito da Economia Verde 

Descritivo: Governança ambiental, social e corporativa. Instrumentos de desenvolvimento sustentável. Florestas. Energia renovável. Serviços 
ambientais. Crédito de carbono. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 16/02/2022, término 16/03/2022 

 

Curso: Cancelamento virtual, stalking e o direito de informação 

Descritivo: Direito de informação. Ambiente digital. Liberdade de expressão. Política do cancelamento. Stalking. Responsabilidade. Fake news. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados| 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 19/02/2022, término 12/03/2022 
 

Curso: Como as normas municipais são elaboradas? 

Descritivo: Teoria do Processo Legislativo: Processo e Procedimentos Legislativos: conceito, natureza, princípios, agentes e órgãos. Fases do 
Procedimento Legislativo. Processo e Procedimentos Legislativos no Brasil. Sistematização do Processo Legislativo: Proposições 
legislativas. Procedimento legislativo na Câmara de Vereadores. Tramitação de proposições e apreciação em plenário. Prática do 

Processo Legislativo: Estudo de casos emblemáticos de tramitação: Projeto de Lei, Proposta de Emenda à Constituição, Medida 
Provisória, Decreto Legislativo e Resolução. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 05/03/2022, término 26/03/2022 

 
ÁREA: CIÊNCIAS JURÍDICAS 



 

 

 
 

 

 

Curso: Prevenção de Conflitos: a importância da comunicação não-violenta e da negociação 

Descritivo: Conflito. Prevenção. Comunicação não violenta. Técnicas multidisciplinares. Negociação. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 19/03/2022, término 09/04/2022 
 

Curso: Medicina legal: Estudos em traumatologia e asfixia 

Descritivo: Medicina Legal. Traumatologia. Asfixia. Dinâmica das ações traumáticas. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 16/02/2022, término 16/03/2002 
 

Curso: Encontrando o Direito nos doze trabalhos de Hércules e outros mitos gregos 

Descritivo: Os 12 trabalhos de Hércules. Direito. Contextualização. Mitos gregos. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados| 19:00 - 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 19/02/2022, término 12/03/2022 

   

 

 

Curso: A arte de falar em público 

Descritivo: Oratória. Discurso. Técnicas. Comunicação. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Turma 1: Quartas-feiras|  8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 
Turma 2: Quartas-feiras|  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 



 

 

 

 

 

 
Curso: Sociedade violenta: a história do crime no Brasil 

Descritivo: Introdução ao pensamento jurídico-penal. Escola Clássica de Direito Penal. Criminologia Clássica. Positivismo Criminológico. 
Antropologia Criminal e Cesare Lombroso: O Homem Delinquente; A Mulher Delinquente. Sociologia Criminal e Enrico Ferri. 

Importação do Positivismo Criminológico para o Brasil. Contexto Histórico. Nina Rodrigues. Impactos no sistema de justiça-
criminal e de medida de segurança. Impactos nas escolhas de Políticas Criminais, Penitenciárias e de Segurança Pública. Análises 
Críticas: Considerações da Criminologia Crítica no contexto da América Latina e do Brasil; Considerações da Criminologia Racial; 
Considerações da Criminologia Crítica Feminista.   

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados| 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 19/02/2022, término 19/03/2022 
 

Curso: Nova Lei de Improbidade Administrativa: afinal, o que muda? 

Descritivo: Direito Administrativo. Nova Lei de Improbidade Administrativa. Lei 14.230. Principais mudanças. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados| 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em  19/02/2022, término 19/03/2022 

Curso: L’Etat c’est nous: os poderes no Brasil? 

Descritivo: Separação de Poderes e democracia. Noção histórica e moderna de freios e contrapesos. Separação e organização dos Poderes na 
Constituição Federal de 1988. Poder Legislativo: imunidades parlamentares, fidelidade partidária e perda do mandato. Poder 
Executivo: Estrutura, presidencialismo de coalizão e impeachment. Poder Judiciário: o papel do Supremo Tribunal Federal na 
democracia brasileira. Ativismo judicial e judicialização da política. Controle de Constitucionalidade. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Turma 1: Quartas-feiras|  8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)  Início em 16/02/2022, término 27/04/2022 
Turma 2: Quartas-feiras| 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 16/02/2022, término 27/04/2022 



 

 

 
 

Curso: Diálogo entre os sistemas interamericano, africano e europeu de proteção aos Direitos Humanos 

Descritivo: Direitos humanos. Proteção. Sistema interamericano, africano e europeu. Contexto de criação. Conjuntura histórica. Desafios. 
Principais instrumentos normativos. Rol de direitos protegidos. Órgãos de controle e monitoramento. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 19/02/2022, término 26/03/2022 

 

Curso: O que acontece quando uma empresa "quebra"? 

Descritivo: Falência e Recuperação da Empresa. Fase pré-falimentar. Procedimento Falimentar. Fase de liquidação. Extinção. Recuperação 
Judicial. Procedimento. Plano de Recuperação. Extinção. Recuperação extrajudicial. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 19/02/2022, término 19/03/2022 

  
Curso: Ciência não é opinião, é conhecimento 

Descritivo: Ciência: senso comum e ciência; saberes e crenças. Construção do conhecimento científico: métodos e técnicas. Tipos de 
conhecimento. Método: quantitativo e qualitativo. Leitura e interpretação de textos: análise bibliográfica e documental. Definições 
metodológicas: tipologia, universo, amostragem, seleção de sujeitos. Coleta e gestão estratégica de dados: data warehouse e data 

mining. Elementos da redação de trabalhos científicos. Normalização (ABNT): noções básicas de estruturação e formatação de 
documentos científicos. Linguagem. Conceito de plágio. Ética na pesquisa. Apresentação pública de trabalhos de pesquisa. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Turma 1: Quartas-feiras|8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 23/02/2022, término 30/03/2022 
Turma 2: Quartas-feiras|14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 09/03/2022, término 06/04/2022 
Turma 3: Quartas-feiras|19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 23/02/2022, término 30/03/2022 

 
Curso: Ética nas práticas jurídicas 



 

 

Descritivo: Noções de Ética: história; conceito; abrangência. Ética das profissões jurídicas. Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). Regulamento Geral 
da OAB. Código de Ética Profissional da OAB. Atividade advocatícia. Inscrição na OAB. Princípios da advocacia. Sigilo profissional. 
Sociedade de advogados. Atos privativos da advocacia. Direitos, deveres e responsabilidades do advogado. Espécies de advogados. 
Estágio Profissional. Incompatibilidades e Impedimentos. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 19/02/2022, término 19/03/2022 

 
Curso: O que há de novo na prática jurídica trabalhista? 

Descritivo: Competência da Justiça do Trabalho. Requisitos da petição inicial. Inépcia. Contestação. Impugnação. Audiência trabalhista. Prova. 
Ônus da prova. Teoria da carga dinâmica da prova. Sentença. Recursos. Execução. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras| 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 14/02/2022, término 28/03/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

ÁREA: COMUNICAÇÃO & ARTES 
 
 

 
Curso: Produção e edição de vídeos para mídias sociais 

Descritivo: Princípios da linguagem audiovisual; Foco, iluminação, posicionamento de câmera, plano e enquadramento; Premissas da 
comunicação audiovisual em ambiente digital; Audiovisual nas mídias digitais; Técnicas básicas de roteirização, improviso e 
construção narrativa em mídia digital; Elaboração de vídeos em softwares livres e dispositivos móveis; Formas básicas de edição; 
Premissas da distribuição de vídeos em mídia digital. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 05/03/2022 

 

Curso: 1, 2, 3 Ação: Produção Cultural e Financiamento 

Descritivo: Conceito de cultura. Políticas públicas para a cultura. Breve histórico no Brasil. Formas de financiamento. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/03/2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: ENGENHARIAS 
 
 
 
 

Curso: Uso do excel para aplicações práticas 

Descritivo: Funções básicas, formatação, impressão, inserir gráficos, linhas de tendências, dashboard. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 05/03/2022 
 

Curso: Sistemas de geração fotovoltaico e projeto prático de microinversores 

Descritivo: Introdução ao projeto de sistemas fotovoltaicos, conversão de energia, chaveamento de dispositivos semicondutores, modulação 

por largura de pulso, regulação de tensão, conversores CC/CA, proteções contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão. 

Desenvolvimento de simulações com o software PSIM. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 16/03/2022 
  

 

Curso: Gerenciamento de projetos e viabilidade 

Descritivo: Definição de projeto e as áreas de gerenciamento do projeto. Planejamento portfólio e projetos. Ambiente empresarial e ciclo de 
vida da organização do projeto. Processo de decisão de investimento e metodologias de avaliação. Execução e monitoramento de 
projeto. Plano de gerenciamento de aquisições e encerramento de projetos. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 12 horas 



 

 

 

 

Curso: Descomplicando a Matemática 

Descritivo: Operações matemáticas básicas, função (construção de gráficos), logaritmos e trigonometria. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente; Engenharias. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |20:40 - 22:20 (2 horas por encontro)Início em 09/02/2022, término 23/03/2022 

 

Curso: Segurança do trabalho para a indústria e construção 

Descritivo: O presente curso discutirá as seguintes normativas: NR 10, NR 12 e NR 18. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 23/03/2022 

 

Curso: Materiais compostos avançados na Aviação 

Descritivo: Estruturas laminadas; formas de fibras; tipos de fibras; resinas termoendurecíveis e termoplásticas; estágios de cura de resinas; 
produtos pré-impregnados (prepregs); materiais de fibra seca; agentes tixotrópicos; adesivos; estruturas sanduíche; defeitos de 
fabricação e danos em serviço; inspeções não destrutivas em compostos; reparos em compostos; reparos em estruturas Honeycomb; 
segurança na execução de reparos; plásticos transparentes. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Turma 1: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 (2 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 23/03/2022 
Turma 2: Sábados | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 19/03/2022 

Curso: #acampamento_Python 

Descritivo: Introdução: por que Python? Comandos e expressões. Tipos básicos de dados em Python. Variáveis. Entrada e saída de dados. 

Estruturas de decisão e controle. Estruturas de repetição. 

Público-alvo: Engenharias, TI & Computação 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 23/03/2022 



 

 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)/Último encontro 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) (2 horas por 
encontro)Início em 16/02/2022, término 06/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

ÁREA: GESTÃO & NEGÓCIOS 
 

 
 
 

 

 

 

 

Curso: Diversidade e Inclusão nas Organizações 

Descritivo: Direitos Humanos.Conceito e Contextualização.ONU e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Responsabilidade Social nas 
Organizações. Indicadores de diversidade no âmbito empresarial. Gênero, Raça e Sexualidade.Teorias de Identidade de Gênero. 
Ações afirmativas nas organizações.Implementação e Governança da diversidade e inclusão. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 05/03/2022, término 26/03/2022 
 

Curso: Perícia Judicial: Da nomeação à entrega do Laudo Pericial 

Descritivo: A Perícia. O Perito Judicial. Perícia Judicial e Extrajudicial. Atuação como Perito Judicial. A Nomeação do Perito. Procedimentos Pós 
– Nomeação. O Laudo Técnico Pericial. Procedimentos após a Entrega do Laudo Técnico Pericial. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 16/02/2022, término 30/03/2022 

Curso: Descomplicando as Criptomoedas 

Descritivo: O curso parte do pressuposto de que o entendimento das criptomoedas, do blockchain e dos contratos inteligentes não deve ser 
tão complicado como se desenha. Para tal, serão abordados assuntos que irão desmistificar essas premissas discriminatórias, 
como: evolução dos sistemas monetários, aplicações de blockchains nos negócios, métodos de consenso, o ecossistema dos 
criptoativos, funcionamento dos smart contracts. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras| 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 17/02/2022, término 28/04/2022 



 

 

 

 

Curso: Espaço Inovação 

Descritivo: ENCONTRO 01 -Abertura, mundo em mudança e pessoas como centro da inovação. ENCONTRO 02 -Mundo em mutação, startups 
e a ideia num pedaço de papel, gestão da inovação. ENCONTRO 03 - Posicionamento e diferenciação, como agregar valor a uma 
proposta de solução. ENCONTRO 04 - As vezes a realidade é mais surpreendente que a ficção, o fenômeno da internet e da 
conexão. ENCONTRO 05- O mundo em redes. Compartilhamento e problemáticas. ENCONTRO 06 -Inteligência artificial e negócios 
disruptivos, algoritmos, economia compartilhada. ENCONTRO 07 - Sustentabilidade, rentabilidade, empresas lowcost. ENCONTRO 
08 - Metodologias, atitudes e a execução de uma ideia. ENCONTRO 09 - Metaverso, cultura digital, comportamentos e tendências 
dos novos consumidores. ENCONTRO 10 - Apresentação das ideias iniciais. Divulgação das ideias criadas obtidas durante os 
encontros. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Terças-feiras|17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 15/02/2022, término 12/04/2022 
 

Curso: O Poder dos Indicadores: Desvendando o BSC 

Descritivo: Entendendo a ferramenta de gestão BSC - Balanced Score Card, sua relação com o planejamento estratégico, sua montagem, 
controle e acompanhamento. Uma abordagem teórica e prática. 

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

Carga horária: 10 horas 

Curso: O que esperar da economia em 2022 e como se preparar para ela? 

Descritivo: Vetores para análise da atividade econômica - Painel de Controle:Variáveis Macroeconômicas: PIB; Emprego; Inflação (Demanda + 
Custos = Meta); Juros (Copom); Câmbio (Regimes); Setor Externo (BP); Políticas Econômicas: Política Comercial; Política Fiscal; 
Política Monetária e Política Cambial; Tripé Macroeconômico: Câmbio Livre; Metas de Inflação e Superávit Primário. As 
perspectivas para o cenário econômico do Brasil em 2022. 

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

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro)Início em 16/02/2022, término 16/03/2022 



 

 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)/Último encontro 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 12/03/2022, término 
26/03/2022 

 
 

Curso: Gestão das Emoções para uma liderança eficaz 

Descritivo: O Curso de Extensão “Gestão das Emoções: Como ferramenta para uma liderança eficaz” permite ao discente a compreensão dos 
fatores relacionados à gestão das emoções e ao comportamento humano organizacional. Ao mesmo tempo, relacionar à liderança 
estratégica, motivação, feedback e gestão de conflitos nos ambientes corporativos de diversos segmentos, públicos e privados, e 
diferentes portes. Ademais, é explorado os conhecimentos científicos e práticos que melhoram a inteligência emocional para lidar 
com eficiência com seus liderados, clientes e fornecedores, trabalhando melhor em equipe, ou para fomentar a colaboração entre 
as pessoas, e também para não afetar o desempenho pessoal diante das diferentes situações e cenários. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 23/02/2022, término 23/03/2022 

 
 

Curso: Oratória: a arte de falar bem em público 

Descritivo: A importância da comunicação em público; o medo de falar em público e como superá-lo; estratégias de apresentação; 
planejamento de apresentação. 

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

Carga horária: 14 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras| 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 18/02/2022, término 01/04/2022 

 
Curso: Planejamento tributário: Lucro real, presumido e simples nacional 

Descritivo: Elisão (planejamento tributário);  Lucro Real; Lucro Presumido e Simples. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras| 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 14/02/2022, término 28/03/2022 



 

 

 

Curso: Responsabilidade Socioambiental e o impacto na sociedade contemporânea 

Descritivo: Desenvolver as competências dos estudantes e relacionar o conteúdo visando a modelagem de negócios sociais. Capacitar e buscar 
soluções para os problemas das organizações relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pautados na Agenda 
ONU 2030. Fomentar atitudes empreendedores voltadas para a Responsabilidade Socioambiental, embasada na Teoria da Mudança e 
com a utilização de ferramentas que viabilizam diagnosticar e propor soluções. 

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

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Terças-feiras| 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 15/02/2022, término 05/04/2022 
 

Curso: Princípios de Matemática Financeira e Análise de Investimentos 

Descritivo: O curso apresenta os fundamentos da Matemática Financeira necessários não só para as futuras capacitações de Mercado CPA10 e 
CPA20 , como também para o dia a dia de operações no Mercado Financeiro, Contabilidade, Auditoria e Valuation de Empresas e 
Decisões de Investimentos da Empresas. O aluno terminará o curso com o conhecimento necessário para atender os cursos  de 
capacitação das maiores consultorias de gestão do mercado e outros desafios do dia-a-dia que se apresentarão na sua vida profissional 
em Gestão de Empresas e Mercado Financeiro. 

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

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 19/02/2022, término 30/04/2022 
 

Curso: Redação Digital Multifoco 

Descritivo: Abordar os diferentes tipos de redação voltados aos meios digitais apresentando os seus objetivos estratégicos para estudar formas e 
boas práticas de como se cumprir o propósito de cada tipo de texto entre o publicitário criativo, o copywriting, a redação de conteúdo 
e o UX Writing aplicados a dispositivos conectados. Estuda referências e técnicas adjacentes para a criação textual, como direção de 
arte, UX e UI Design, SEO e arquitetura da informação. Por fim, propõe a aplicação do conhecimento teórico em um case prático 
hipotético de uma grande marca com forte presença digital. 

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



 

 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 16/02/2022, término 23/03/2022 
 

Curso: Saúde Emocional para equipes de Alta Performance 

Descritivo: Como se dá o Sentimento e a Emoção dentro da psique humana (baseado na primeira tópica de Freud). O que é Equipe de Alta 
Performance. Como administrar as Emoções para gerenciamento de equipes de alta performance. 

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

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 19/02/2022 
 

Curso: Ser líder ou liderar? Eis a questão! 

Descritivo: O lugar da liderança nas organizações contemporâneas; líder X liderança; a competência de liderar; qualidades e ações de liderança; a 
liderança como interface da cultura organizacional. 

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

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Terças-feiras| 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 15/02/2022, término 08/03/2022 
 

Curso: Gestão de times remotos 

Descritivo: O futuro do trabalho. Apresentação das relações profissionais do século XXI, contexto social e econômico potencializando as novas 
relações produtivas e de trabalho, e a era da experiência de consumo sustentada pela inovação de processos produtivos. 
Inovação organizacional. Apresentação do conceito de inovação organizacionais com vantagens e desafios. Exemplos de empresas que 
trabalham nesse modelo associado a trabalho remoto. Futuro e planejamento. Reflexão sobre o processo de mapeamento de 
tendências produtivas e planejamento da relação com o futuro. Novos ambientes de trabalho. Mundo em rede. Apresentação do 
conceito de interconectividade e de rede de colaboração, e o potencial inovador e produtivo. Coworking. Stakeholders na comunicação. 
Apresentação dos elementos de comunicação no trabalho remoto. Comunicando para equipes. Apresentação do processo de 
comunicação estratégicas e ruídos da comunicação no trabalho remoto. Ferramentas de comunicação. Apresentação das ferramentas 
de comunicação e modelos. Exemplos de ferramentas de comunicação para o trabalho remoto. Performance e produtividade. Seleção 
e talentos. Apresentação do processo de identificação de talentos por meio de entrevistas remotas. Reuniões eficientes. Apresentação 



 

 

das etapas e elementos necessários para a realização de reuniões eficientes no trabalho remoto. Processo de feedback. O papel do 
feedback enquanto processo poderosos de alinhamento e gestão de expectativas. Exemplo de um processo de feedback. 

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

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 23/02/2022, término 27/04/2022 
 

Curso: Introdução ao ESG 

Descritivo: Aborda o conceito e a evolução das estratégias de ESG (Environmental, Social and Governance) adotadas pelas empresas que podem 
mitigar riscos e gerar valor a longo prazo para as empresas. 

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

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 19/02/2022, término 05/03/2022 
 

Curso: Metodologias Ágeis: como melhorar a performance de seu projeto 

Descritivo: Por meio das metodologias ágeis é possível  criar formas de acelerar entregas de um determinado projeto. Consiste no fracionamento 
de entregas para o cliente final em ciclos menores. Desta forma, é permitido ao gestor corrigir rapidamente possíveis problemas com 
seu projeto, além de os planejamentos poderem ser revistos com os métodos ágeis. A proposta deste curso de extensão é discutir 
esses pontos supracitados. 

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

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 16/02/2022, término 23/03/2022 
 

Curso: A Política Internacional do Meio Ambiente 

Descritivo: O curso propõe apresentar os principais temas, atores e teorias da Política Internacional do Meio Ambiente. Para tanto, o curso se 
organizará nos seguintes temas: (i) Preservacionismo e Conservacionismo; (ii) as Conferências de Paris (1968) e de Estocolmo (1972); 
(iii) os temas da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992); (iv) Grande Tema I (Biodiversidade); (v) Grande Tema II 



 

 

(Mudanças Climáticas); (vi) os grandes atores da pauta ambiental (Estados, Organizações Internacionais e Organizações Não-
Governamentais); (vii) as Teorias das Relações Internacionais e o Meio Ambiente.    

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

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Terças-feiras| 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 15/02/2022, término 12/04/2022 
 

Curso: As Teorias de Relações Internacionais na perspectiva da China 

Descritivo: A tradição chinesa no estudo das Relações Internacionais (RIs) e as teorias contemporâneas de Relações Internacionais que moldam a 
visão da China e da sua política externa na política internacional e na economia internacional. A abordagem do Tianxia: uma cosmovisão 
chinesa das RIs. A Teoria Relacional chinesa: as relações de política externa como unidade de análise. A influência Confuciana na política 
externa chinesa: hierarquia, ordem, excelência moral e as possibilidades do uso punitivo da força. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)Início em 19/02/2022, término 12/03/2022 
 

Curso: Metodologias de pesquisa aplicadas na construção de trabalhos científicos 

Descritivo: 1. Objeto de pesquisa; 2. Objetivo específico; 3. Revisão da literatura; 4. Descrição detalhada da metodologia adotada; 5. Evidências 
empíricas; 6.Resultados da pesquisa; 6. Referências bibliográficas. 

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

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 16/02/2022, término 13/04/2022 
 

Curso: Automação de indicadores e criação de dashboards em Power BI 

Descritivo: Introdução. Conectando e Importando Dados. Modelagem. Visualizações. Explorando Dados. Power BI e Excel. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - 
Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias,  



 

 

Gestão & Negócios, TI & Computação, Turismo & Hospitalidade. 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)/Último encontro 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 19/02/2022, término 
12/03/2022 

 

Curso: Branding para Empreendedores 

Descritivo: Apresentação de conceitos e aplicações de Branding para novos negócios. Aborda  casos de empresas, exemplificando princípios 
adotados em suas respectivas gestões de marca. Propõe práticas aos discentes, visando a aplicação dos conteúdos discutidos no curso. 

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

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 19/02/2022, término 26/02/2022 
 

Curso: Modelos de Previsões de Indicadores Econômicos e do Mercado Financeiro 

Descritivo: Conceitos Introdutórios: Modelos Matemáticos x Modelos Econométricos.  Breve Revisão da Econometria Básica. Introdução a Séries 
Temporais: Definição, Objetivos e aplicação no mercado de trabalho. Séries Temporais: Definição, análise e Tratamento dos Dados.  
Principais Métodos de Séries Temporais aplicados a previsão econômica e Introdução a Modelos Univariados Box- Jenkins. 

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

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 19/03/2022 
 

Curso: Conflitos Internacionais Contemporâneos 

Descritivo: Classificação do conflitos internacionais na contemporaneidade. Análise sobre as principais tendências dos conflitos na atualidade nas 
diferentes regiões do globo. Processos de construção da paz. Estudos críticos sobre paz e conflitos. Conflitos no Oriente Médio. 
Conflitos na América Latina. Conflitos na Ásia. Conflitos na Europa. Conflitos na África. 

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

Carga horária: 12 horas 



 

 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 23/02/2022, término 06/04/2022 
 

Curso: Consultoria Empresarial 

Descritivo: Proporcionar uma formação introdutória em consultoria empresarial. Os diálogos serão construídos a partir de análises ambientais e 
comportamentais, tendo como foco as melhores práticas e ferramentas de gestão. Ao final do curso, os alunos terão uma visão 
sistêmica da área e poderão encontrar caminhos para especialização. 

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

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 16/02/2022, término 16/03/2022 
 

Curso: NeuroLíder: Introdução à Neurociências da Liderança 

Descritivo: Empreendedorismo. Marketing em saúde. Gestão de custos e de riscos. Noções de contabilidade. Planejamento estratégico para 
empreender em saúde. Startups. 

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

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 16/02/2022, término 16/03/2022 
 

Curso: Uma revolução em andamento: o desafio da Indústria 4.0 

Descritivo: O surgimento da Indústria 4.0: características, tecnologias habilitadoras e os desafios para o futuro. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 05/03/2022 
  

Curso: Excelência na Gestão do Atendimento e Relacionamento com o Cliente 

Descritivo: Introdução ao conceito de jornada do cliente e a gestão das suas experiências positivas. A importância das lideranças na busca 
incessante pela satisfação dos clientes em relação à diversidade de serviços prestados pelas organizações. Abordagem contempla os 



 

 

diferentes enfoques da excelência no atendimento e relacionamento com o cliente, discutindo os seus objetivos e sua relação com a 
imagem do seu negócio bem como a montagem e gestão de equipes de alta performance. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Terças-feiras| 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 15/02/2022, término 08/03/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

Curso: Crie Apps para Alexa: Alexa Skill Builder para iniciantes 

Descritivo: Amazon Alexa. Amazon Echo. Alexa Developer Portal. Alexa Skills Kit. chatbots. assistentes de conversação. Intents. 

Público-alvo: TI & Computação 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 16/03/2022 

 
Curso: Introdução a algoritmos e linguagens de programação 

Descritivo: O pensamento lógico. Conceito de algoritmo. Pseudocódigos. Lógica de programação. Introdução a linguagem Java. 

Público-alvo: TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 05/03/2022 

 

Curso: Introdução a orientação a objetos (OOP) em Java 

Descritivo: Introdução aos conceitos básicos de POO: classes, objetos, encapsulamento, 
herança e polimorfismo. Construtores, destrutores, variáveis e métodos. Entendimento e aplicação dos conceitos de OO utilizando o 
Java. 

Público-alvo: TI & Computação 

Curso: IoT para iniciantes na prática com micro: bit e Arduino 

Descritivo: IoT. Sensores. Atuadores. Placas de prototipação. BBC micro:bit. Arduino. 

Público-alvo: TI & Computação 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 12/03/2022 

 

ÁREA: TI & COMPUTAÇÃO 



 

 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras| 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 10/02/2022, término 17/03/2022 

 
 

Curso: Crie seu primeiro jogo utilizando Unity 

Descritivo: Desenvolvimento de jogos. Unity. Plataformas 2D/3D. Assets. GameObject. Rigidbody2D. Collider. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design; Engenharias; TI & Computação. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 12/03/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

Curso: Macaxeira? Aipim? Mandioca? Manihot Utilissima Pohl? Uma raiz que circula... 

Descritivo: Apresentação de receitas com pratos à base de mandioca, representando 4 regiões brasileiras. 

Público-alvo: Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 4 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 16/02/2022, término 16/02/2022 

Curso: "Tamu na Mooca, belo"!! 

Descritivo: Tour guiado (presencial e digital síncrono) pelo Distrito da Mooca em São Paulo, apresentando toda sua importância histórica, 
arquitetônica e cultural para a constituição da maior cidade da América Latina. Haverá discussão de estratégias, com trasmissão 
síncrona para os demais participantes. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 4 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 12/02/2022, término 12/02/2022 

Curso: Mixologia: a ciência da gastronomia líquida 

Descritivo: Mixologia: o estudo das misturas. Combinação de ingredientes. Técnicas gastronômicas utilizadas no preparo de bebidas, que 

transformam as percepções sensoriais daqueles que vão degustá-las. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes, Gestão & Negócios, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 4 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 19/02/2022, término 19/02/2022 

Curso: A "Bela Adormecida" e o "Sentido de Lugar" 

Descritivo: Conceito, diferenciais e serviços dos hotéis de luxo. O nascimento do Rosewood São Paulo - um hotel contemporâneo rico em 

 

ÁREA: TURISMO & HOSPITALIDADE 



 

 

 

 

história. A filosofia do "Sentido de Lugar". As obras de artes e seus artistas. Entrevistas ao vivo, com os principais gestores dos 

departamentos de Hospedagem e de Alimentos & Bebidas. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes, Gestão & Negócios, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 4 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 09/02/2022, término 09/02/2022 

Curso: Os bons (e)ventos pós-pandemia 

Descritivo: Visita técnica - presencial - em um espaço de eventos na cidade de São Paulo. Será transmitida de forma síncrona para os demais 

participantes. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Gestão & Negócios, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 4 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 16/02/2022, término 16/02/2022 


