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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 
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Projeto:   As expressões culturais locais e as políticas públicas de incentivo à cultura 

Descritivo:  As expressões culturais locais podem ser protegidas e ter sua ocorrência incentivada por meio de políticas públicas. A partir de sua 
catalogação, espera-se identificar os desafios para sua preservação e, assim, propor o desenvolvimento de mecanismos que 
permitam ampliar seu alcance, em especial com sua interlocução com o meio acadêmico e estudantil. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Direito. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:  Sábado das 14:00 às 18:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Controvérsias tributárias: prevenção e composição extrajudicial 

Descritivo:  As controvérsias entre a fazenda pública e os contribuintes/responsáveis tributários podem ser compostas ou mesmo evitadas, na 
medida em que houver uma compreensão adequada do sentido e do alcance das obrigações tributárias principal e acessórias. a 
partir da identificação destas controvérsias, ou por meio de atendimento direto à população ou pela análise de casos já julgados pela 
administração fazendária, estima-se haver o desenvolvimento de soluções para tais conflitos. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Direito, Mediação, Serviços Judiciais, Ciências Contábeis. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Faseh na praça 

Descritivo:  As praças públicas são espaços urbano, livre de construções edificadas, o qual valoriza o ambiente natural das cidades e que pode 
contemplar referências históricas, culturais, estéticas e simbólicas da comunidade. Dentre as suas diversas funções destaca-se o 
convívio social, a integração das pessoas locais e até mesmo de turistas. O Faseh na Praça entrega para a população serviços 
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essenciais para manutenção da cidadania por meio da atuação de extensionistas monitores, alunos de ação extensionistas específicas 
e parceiros (terceiro setor, empresas e instituições diversas). 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Todos os cursos das áreas de Ciências Biológicas e Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Engenharias, Gestão e Negócio, TI e 
Computação 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 19:00 às 21:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Jurisdição penal militar estadual 

Descritivo:  A justiça militar organiza-se com competências específicas em relação ao direito penal militar. Propõe-se que os alunos de graduação 
em Direito das ies do ecossistema Ânima de educação tenham uma formação específica sobre a matéria, mediante o 
desenvolvimento de atividade prática junto ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Direito 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:  Sábado das 9:00 às 13:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Live map 

Descritivo:   
Desenvolvimento de uma mapa interativo e contínuo dos territórios de saúde da Atenção Primária do município e Lagoa Santa/MG.  
 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Todos os cursos das áreas de Ciências Biológicas e Saúde, Engenharias, TI e Computação. 
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Carga horária:  80 horas. 

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

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Mãos que salvam 

Descritivo:  Disseminar o conhecimento sobre a Cadeia de Sobrevida – passo a passo que organiza o atendimento destas situações mediante a 
implantação de técnicas simples de “primeiros socorros” baseadas nas melhores evidências científicas. As políticas públicas de saúde 
e outras legislações determinam que em cada realidade local e regional os municípios organizem as Redes de Atenção à Saúde e 
disponibilizem estratégias de oferta pública de desfibrilação externa automática, educação e orientação de pessoas leigas para 
realizar estas primeiras intervenções. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Todos os cursos das áreas de Ciências Biológicas e Saúde, Engenharias. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 19:00 às 21:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

 

 


