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Conheça aqui os cursos, dias e horários e aproveite as oportunidades!
Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição!
Atenção: os cursos estão organizados por área do conhecimento, porém, em cada área há oportunidades para estudantes
de diversas áreas. Procure com atenção o curso que mais lhe interessa, conforme seu projeto de vida e de carreira.
Após escolher seu curso, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão
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CURSOS INTERNACIONAIS
Curso:
Descritivo:

Comunicación y creatividad para su logro profesional
El curso presentará el panorama profesional actual, sus retos y posibilidades en las empresas, así como los conceptos de
comunicación y creatividad. El objectivo es ayudar los profesionales para sacar los modelos de gestión improductivos. También van
ser aplicados ejercicios para mejorar la creatividad y autoconocimiento. OBS: O curso será ministrado integralmente em espanhol,
portanto é necessário conhecimento intermediário em espanhol.

Público-alvo:

Ciências Humanas - Educação;Ciências Jurídicas;Ciências Humanas;Comunicação & Artes;Gestão & Negócios;TI &
Computação;Turismo & Hospitalidade.
8 horas
Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021

Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Business and Technology - Advanced: Enhance your career with Google tools II
This is the Advanced module of Business and Technology. The course is designed for students with intermediate knowledge at google
tools (Documents, Sheets, Presentations, Meet, Sites, Youtube, Gmail, and others). During this advanced module we will practice
how to optimize workflow using advanced google tools, dynamic sheets, chrome extensions, virtual field trips, translations and
advanced search engines. This course consists of practical and interactive classes using computers in order to train the use of tools
to organize and optimize daily workflow. OBS: O curso será ministrado integralmente em inglês, portanto é necessário conhecimento
intermediário em inglês.
Arquitetura e Urbanismo & Design;Ciências Biológicas & da Saúde;Ciências Humanas;Comunicação & Artes;Engenharias;Gestão &
Negócios;TI & Computação;Turismo & Hospitalidade.
8 horas
Quartas-feiras | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021
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SAÚDE INTEGRAL E AMPLIAÇÃO DE CONSCIÊNCIA
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:

Autopercepção e técnicas de relaxamento corporal
O curso de Autopercepção e técnicas de relaxamento corporal tem como finalidade auxiliar na construção de estratégias de
Autopercepção do estado atual, bem como ensinar técnicas de relaxamento integral.
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.
20 horas
Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 15/12/2021

Curso:
Descritivo:

Foco, atenção e paz - Desenvolvimento da atenção plena para a obtenção do bem-estar
Nos processos meditativos tradicionalmente iniciamos o processo desenvolvendo o foco. Num mundo confuso e agitado desenvolver
o foco é um passo importante para fortalecer a mente em relação às oscilações do dia-a-dia. desenvolvido o foco, aprendemos a dar
atenção ao que nos cerca, chamamos isso de atenção plena. Quando conseguimos estabilizar o foco e a atenção, o distanciamento
entre a mente e os fenômenos surge e somos capazes de viver e propagar paz.

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:
Dias e horários:

10 horas
Segundas-feiras | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 22/11/2021, término 20/12/2021
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Curso:
Descritivo:

Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:

COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA: VOCÊ SABE COMO APLICÁ-LA NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS?
Em meio a um mundo cada vez mais tecnológico, ganham destaque aqueles que souberem desenvolver um trato humanizado com
as pessoas ao seu redor. E para isso, é preciso trabalhar a soft skill da "comunicação não-violenta", como forma de melhoria no
desenvolvimento das relações interpessoais. Essa tem sido uma das soft skills mais requisitadas no mercado de trabalho atual, em
qualquer área do conhecimento.
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.
12 horas
Sábados | 08:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 04/12/2021
SPACE: cultive sua inteligência social e relacione-se colaborativamente.
A inteligência social corresponde à habilidade de se relacionar bem com as pessoas e cultivar a colaboração, aspectos importantes
das carreiras do presente e do futuro. A inteligência social decorre da associação entre sensibilidade às necessidades e interesses
alheios (GPS social), atitudes de generosidade e consideração, além de habilidades práticas para melhor interagir com as pessoas nas
diversas circunstâncias. SPACE denota as 5 dimensões que desenvolveremos no curso: consciência situacional, presença,
autenticidade, clareza e empatia.
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.
15 horas
Quartas-feiras | 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 15/12/2021
Escola de Postura
A Escola de Postura se caracteriza por um programa de aulas relacionadas aos temas: a) noções de anatomia e fisiologia humana; b)
princípios ergonômicos; c) epidemiologia e fatores causadores da dor na coluna; d) orientações ergonômicas para a realização das
atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária (laborais, domésticas e de lazer); e) exercícios para manutenção de
uma coluna saudável; f) Ergonomia e home office.
Arquitetura e Urbanismo & Design;Ciências Agrárias & Meio Ambiente;Ciências Biológicas & da Saúde;Ciências Humanas 5

Carga horária:
Dias e horários:

Educação;Ciências Jurídicas;Ciências Humanas;Ciências Médicas;Comunicação & Artes;Engenharias;Gestão & Negócios;TI &
Computação;Turismo & Hospitalidade.
10 horas
Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 15/12/2021

Curso:
Descritivo:

ARTETERAPIA: COLORINDO E RESSIGNIFICANDO A VIDA
O trabalho com as emoções por meio da arteterapia melhora a qualidade das relações humanas e ao autoconhecimento, porque se
centra no fator emocional, essencial em todo ser humano, auxiliando a trabalhar as emoções através das expressividades artísticas,
de seu processo de autoconhecimento dos sentimentos.

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.
8 horas
Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021

Carga horária:
Dias e horários:

ÁREA: ARQUITETURA E URBANISMO & DESIGN

Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ruas Completas e Urbanismo Tático - Como a Arquitetura e o Design podem melhorar a qualidade do desenho urbano.
Introdução aos conceitos de mobilidade urbana sustentável, onde os espaços urbanos são compartilhados com equidade, com ênfase
nos transportes ativos e, como a Arquitetura e o Design podem qualificar o espaço urbano.
Arquitetura e Urbanismo & Design
8 horas
Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 (2 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021
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Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Histórias em quadrinhos e livros ilustrados: teoria e prática
Origem da narrativa visual; Características da arte sequencial; Produção de significados por meio de imagens; Histórias em
quadrinhos e Livros ilustrados: semelhanças e diferenças; Elaboração de uma narrativa visual; Produção: briefing, esboços,
finalização; Como publicar de forma independente.
Arquitetura e Urbanismo & Design;Comunicação & Artes
16 horas
Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021

Curso:
Descritivo:

Identidade Visual : Dez segredos em Dez passos
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. Softwares como ADOBE e Softwares gráficos livres poderão ser utilizados.

Público-alvo:

Arquitetura e Urbanismo & Design

Carga horária:
Dias e horários:

12 horas
Quartas-feiras | 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021
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ÁREA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS & MEIO AMBIENTE

Curso:
Descritivo:

Curso de extensão em Geoprocessamento – Curso básico do SIG QGIS 3.16
Este curso foi pensado no aluno que deseja complementar seu curriculo tornando mais atrativo. A área de geoprocessamento tem
abarcado muitos profissionais de diversas áreas e este curso é muito interessante para quem deseja trabalhar com mapeamentos,
imagens de satélite e conhecer mais sobre os SIGs.

Público-alvo:

Arquitetura e Urbanismo & Design;Ciências Agrárias & Meio Ambiente;Ciências Biológicas & da Saúde;Engenharias;Gestão &
Negócios;TI & Computação

Carga horária:
Dias e horários:

12 horas
Sábados | 08:00 – 11:20 (4 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 04/12/2021

Curso:
Descritivo:

Abordagem diferencial em anestesiologia de pequenos animais caninos e felinos.
Farmacocinética e farmacodinâmica de drogas anestésicas. Cuidados e avaliações pré-anestésicas. Sedativos e tranquilizantes.
Técnicas de anestesia local. Anestesia geral barbitúrica e não barbitúrica. Anestesia geral inalatória. Neuroleptoanalgesia. Anestesia
dissociativa. Sedação e uso de miorrelaxantes. Técnicas de monitoração da anestesia, emprego de fármacos vasoativos e reanimação
cardiopulmonar. Controle da dor.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciências Agrárias & Meio Ambiente
12 horas
Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 27/11/2021, término 11/12/2021
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Curso:

Adubos e Adubação: o que é preciso saber!

Descritivo:

O que precisa aprender para elaborar, analisar, avaliar, coordenar e executar projetos de desenvolvimento sustentável de sistemas
de produção que visam melhorar a eficiência na aplicação e utilização de fertilizantes na agricultura, para garantir as reservas atuais
existentes e preservando as jazidas que não são renováveis.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciências Agrárias & Meio Ambiente;Ciências Biológicas & da Saúde
12 horas
Quartas-feiras | 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021

Curso:

Abordagem diferencial em anestesiologia de pequenos animais caninos e felinos.

Descritivo:

Está preparado para anestesiar os seus pacientes? Vamos aprender? A anestesiologia em pequenos animais é utilizada não só para
procedimentos cirúrgicos, mas qualquer procedimento que exija imobilização farmacológica. Indicada desde simples procedimentos
que exigem que o paciente fique inconsciente até cirurgia ortopédica e/ou altamente invasivas. Bem feita, a anestesia garante a
ausência de dor no paciente para os mais diversos procedimentos.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciências Agrárias & Meio Ambiente
12 horas
Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 27/11/2021, término 11/12/2021

Curso:
Descritivo:

Descomplicando a ultrassonografia abdominal.
O curso tem como objetivo a compreensão da técnica ultrassonográfica para avaliação do abdome, detalhando a anatomia e as
lesões dos diferentes órgãos abdominais.

9

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciências Agrárias & Meio Ambiente
12 horas
Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 27/11/2021, término 11/12/2021

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS & DA SAÚDE
Curso:
Descritivo:

Abordagens cirúrgicas em periodontia
O curso de tem como objetivo ampliar os conhecimentos dos estudantes do curso de odontologia na área de cirurgia periodontal, no
que se refere ao diagnóstico e o tratamento das recessões gengivais, bem como técnicas específicas de cirurgias periodontais e
harmonização do sorriso.

Público-alvo:

Ciências Biológicas & da Saúde

Carga horária:
Dias e horários:

12 horas
Sábados | 8:00 – 11:20 (4 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 04/12/2021

Curso:
Descritivo:

Diagnóstico bucal
O curso aborda os aspectos clínicos, microscópicos e radiográficos das principais patologias que acometem a cavidade bucal,
enfatizando o diagnóstico e o planejamento terapêutico.

Público-alvo:

Ciências Biológicas & da Saúde
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Carga horária:
Dias e horários:

12 horas
Sábados | 8:00 – 11:20 (4 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 04/12/2021

Curso:
Descritivo:

Atuação do fisioterapeuta em saúde da mulher
O curso tem o objetivo de oferecer ao aluno conhecimentos sobre a saúde da mulher no Brasil, a atuação do fisioterapeuta na gestação,
no parto e puepério, nas disfunções urinárias e no câncer de mama, possibilitando a aplicabilidade fisioterapêutica na saúde da mulher.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciências Biológicas & da Saúde
12 horas
Sábados | 8:00 – 11:20 (4 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 04/12/2021

Curso:
Descritivo:

Atuação do farmacêutico em unidades hospitalares
O objetivo do curso é oportunizar os conhecimentos sobre as diretrizes da farmácia hospitalar, as estratégias e ferramentas de gestão
e resultados, acreditação e certificação da qualidade gestão da informação, seleção de tecnologias em saúde, programação, aquisição
em serviços públicos e privados, sistemas de distribuição de medicamentos e produtos para saúde e automação em atividades clínicas.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciências Biológicas & da Saúde
12 horas
Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021

Curso:

Do condicionamento físico a alta performance

Descritivo:

Uma abordagem sobre os benefícios da atividade física para a saúde, bem como a importância dos treinamentos de resistência e força
para a alta performance, além de conhecimentos de como planejar um treinamento de corrida de rua.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciências Biológicas & da Saúde
12 horas
Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021
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Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Dietoterapia aplicada
Explorar conhecimentos para o delineamento da conduta nutricional individualizada nas diferentes enfermidades, bem como a
educação alimentar e nutricional, buscando a prevenção e/ou recuperação da saúde do indivíduo.
Ciências Biológicas & da Saúde
12 horas
Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021

Curso:

Análise e processamento de alimentos

Descritivo:

Estudo dos alimentos, dos métodos oficiais de análises e das características químicas e biológicas dos principais nutrientes
alimentícios. Impacto do processamento na conservação, concentração dos nutrientes e na composição centesimal dos alimentos.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciências Biológicas & da Saúde
12 horas
Sábados | 8:00 – 11:20 (4 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 04/12/2021

Curso:
Descritivo:

Neurobiologia da dor
Compreender os fundamentos básicos e avançados sobre a modificações no sistema nervoso em pessoas que apresentam dor,
promovendo melhor compressão sobre dor e nocicepção, bem como os tipos de dor e os sistemas dopaminérgico e mesolímbico

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Ciências Biológicas & da Saúde
12 horas
Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021
Como empreender na área da saúde?
Conhecimentos sobre empreendedorismo, habilidades e competências do empreendedor em saúde, marketing, gestão de custos,
contabilidade em saúde, planejamento estratégico e gestão de riscos e ainda como empreender em saúde por meio de startups.
12

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciências Biológicas & da Saúde
12 horas
Sábados | 8:00 – 11:20 (4 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 04/12/2021

Curso:
Descritivo:

Laserterapia no tratamento de lesões cutâneas
Abordagem do uso do laser de baixa frequência na cicatrização de lesões com o propósito de reepitelização do tecido lesado em menor
tempo possível, bem como conhecimentos sobre a técnica de aplicação a laser em feridas agudas e crônica e seus benefícios.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciências Biológicas & da Saúde
12 horas
Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS

Curso:
Descritivo:

Saúde e adoecimento mental no trabalho em tempos pandêmicos: desafios e possibilidades.
A temática do curso, bastante atual e, ao mesmo tempo, intensamente debatida ao longo da história, traz o trabalho como fator de
saúde e adoecimento dos trabalhadores. As relações laborais, atualmente muito centradas na manutenção da trabalhabilidade,
impõem sobrecargas, por vezes ostensivas e perversas, a estes trabalhadores. Neste sentido, as mudanças nas relações de trabalho
vêm se impondo muito contínua e rapidamente, principalmente nos tempos pandêmicos, o que pode ser um fator de adoecimento
no
trabalho
(ou
não!).
Por meio de aulas dialogadas e estudos de casos, o curso convida os futuros profissionais das diversas áreas das Ciências Humanas a
(re)pensarem as condições atuais de trabalho e em que medida elas são responsáveis pelo adoecimento ou pela saúde do trabalhador.

Público-alvo:
Carga horária:

Ciências Humanas – Educação
10 horas
13

Dias e horários:

Quintas-feiras | 19:00 – 20:40 (2 horas por encontro) Início em 18/11/2021, término 16/12/2021

Curso:
Descritivo:

Assistência psicossocial a sujeitos em sofrimento mental em conflito com a lei
O curso versa sobre a relação entre a trajetória de sofrimento mental e o cometimento de um ato criminoso, buscando compreender
formas de se criar acolhimento e acompanhamento integrais a esses sujeitos sem retirá-los do convívio social

Público-alvo:

Ciências Humanas - Educação

Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

9 horas
Quartas-feiras| 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 01/12/2021
Psicomotricidade, recreação e jogos.
O curso visa ao desenvolvimento de competências de profissionais que atuam diretamente com crianças, nas mais variadas áreas,
para a compreensão da psicomotricidade infantil e a importância dos jogos e recreações como auxiliares no processo de
reconhecimento do "Eu" da criança, e como esses recursos são fundamentais também para a interação com o outro e com o mundo.
Ciências Humanas - Educação
20 horas
Terças-feiras | 19:00 - 22:20 (4 horas por encontro) Início em 16/11/2021, término 14/12/2021
Neurociências e educação: trilhando os caminhos neurais da aprendizagem!
O curso Neurociências e educação tem como objetivo oferecer ao estudante uma visão geral do cérebro e dos processos biológicos e
cognitivos envolvidos na aprendizagem. Além disso, oferece fundamentos neurocientíficos sobre diferentes efeitos que a educação
promove no cérebro de quem aprende!
Ciências Humanas – Educação
16 horas
Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021
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Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Por trás da tela: o discurso visível e invisível nas redes sociais.
Discutir o poder da linguagem ancorada na teoria social crítica, acerca do uso das redes sociais como forma de opressão, controle
social a consagração de padrões, como o de consumo, preconceitos, discurso de ódio e o cancelamento/linchamento digital. Refletir
e compreender os reflexos das redes sociais digitais, a partir da construção do conhecimento a fim de fazer frente ao obscurantismo
e aos discursos de ódio.
Ciências Humanas – Educação
10 horas
Quintas-feiras | 08:00 - 09:40 (2 horas por encontro) Início em 18/11/2021, término 16/12/2021

Curso:

Discutindo o racismo estrutural: como ações do dia a dia podem deslegitimar estigmas históricos.

Descritivo:

O curso "Discutindo o racismo estrutural: como ações do dia a dia podem deslegitimar estigmas históricos" realizará discussões
relativas as concepções de racismo estrutural, levando em consideração a sociedade contemporânea e os precedentes históricos
formativos do Brasil, assim como oportunizará discussões acerca de discursos enraizados que legitimam o racismo no dia a dia e como
os estigmas historicamente construídos podem acarretar em práticas de racismo, trabalhar-se-á também a necessidade de
deslegitimar estigmas que envolvam o racismo estrutural, por meio estratégias e compartilhamento de informações.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciências Humanas
12 horas
Sextas-feiras | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 19/11/2021, término 10/12/2021

Curso:

A construção do conhecimento científico: questões conceituais e metodológicas
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Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

O curso tem como objetivo apresentar conceitos básicos de metodologia científica, abordando especialmente os seguintes temas:
leitura crítica e análise de textos argumentativos; caracterização da pesquisa científica; técnicas de coleta e análise de dados;
preocupações éticas na pesquisa; comunicação científica e normas da ABNT.

Ciências Humanas - Educação
12 horas
Quartas-feiras | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021

ÁREA: CIÊNCIAS JURÍDICAS

Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:

Ética na advocacia
O curso se destina aos estudantes do curso de Direito para analisar e compreender as atividades relacionadas ao exercício da
advocacia, bem como identificar a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil.
Ciências Jurídicas
20 horas
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Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:

Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 18/12/2021
Crimes que chocaram o país sob o aspecto da Medicina Legal
Baseado no estudo de caso de crimes de grande repercussão nacional, o curso pretende demonstrar os variados conhecimentos
acadêmicos utilizados para desvendar as formas de execução, ações e personalidades do autor e vítima, interpretando os sinais nos
corpos e locais dos acontecimentos criminosos.
Ciências Jurídicas
10 horas
Sábados | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 18/12/2021

Nova Lei de licitações e contratos administrativos
O curso tem por objetivo conhecer a nova sistemática de licitações e contratos, perpassando pelos principais institutos e
procedimentos legais que tratam do tema, com especial ênfase nas inovações introduzidas pela Lei nº 14.133/2021.
Ciências Jurídicas
10 horas
Quartas-feiras | 20:40 – 22:20 (2 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 15/12/2021
Aplicação da constelação na solução de conflitos familiares
O curso pretende estudar a prática da constelação demonstrando sua contribuição na gestão de conflitos familiares ao promover o
empoderamento das partes envolvidas, auxiliando-as a visualizarem novas perspectivas de suas relações interpessoais.
Ciências Jurídicas
10 horas
Quartas-feiras| 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 15/12/2021
O advogado na tribuna do júri
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Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

O curso de extensão tem por objetivo apresentar ao estudante de direito noções introdutórias sobre o procedimento dos crimes da
competência do júri por meio da análise de questões práticas e casos concretos sob a ótica da defesa.
Ciências Jurídicas
10 horas
Sábados | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 18/12/2021
Missões de paz na ONU
Discutir os princípios das missões de paz internacionais. Analisar as diferenças entre a manutenção da paz tradicional, a imposição da
paz e a manutenção da paz robusta de acordo com a Carta da ONU. Avaliar as missões de paz contemporâneas. Compreender a base
jurídica e a estrutura das missões de paz. Compreender a dimensão política e jurídica das missões de paz. Comparar as missões de paz
em todo o mundo. Compreender a coordenação civil-militar em missões de paz.
Ciências Jurídicas
10 horas
Sábados | 8:00 – 9:40 (2horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 18/12/2021
O que há de novo no Direito do Trabalho?
O curso pretende analisar a jurisprudência dos Tribunais sob a ótica do Direito do Trabalho. Também será feita análise dos reflexos de
problemas atuais na seara justrabalhista: confinamento, home office, obrigatoriedade de uso de máscara no ambiente laboral,
vacinação compulsória contra Covid-19, Lei Geral de Proteção de Dados pessoais e cadastro do empregador.
Ciências Jurídicas
10 horas
Quartas-feiras | 17:20 – 19:00 (2horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 15/12/2021
Incorporação imobiliária
O curso objetiva estudar o contrato de incorporação imobiliária quanto à compreensão da operação econômica e os aspectos que
envolvem os tipos contratuais envolvidos, bem como analisar suas fases de implementação e seus riscos jurídicos, correlacionando-os
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com a jurisprudência sobre o tema.
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciências Jurídicas
10 horas
Sábados | 9:40 – 11:20 (2horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 18/12/2021
Investigação forense
O curso tem por objetivo estudar as técnicas para análise de dados e evidências coletados em cenas de crimes, acidentes e outras
situações por meio de métodos e procedimentos técnico-científicos para produzir laudos e provas capazes de auxiliar no
esclarecimento de sua ocorrência.
Ciências Jurídicas
10 horas
Sábados | 8:00 – 9:40 (2 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 18/12/2021

ÁREA: COMUNICAÇÃO & ARTES

Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:

Search Engine & Marketing Optimization - SEO
Neste curso serão repassadas técnicas e dicas aplicadas de otimização de conteúdos e de sites para melhor ranqueamento em
mecanismos de busca como o Google. Possuir conhecimentos básicos de SEO são diferencial para profissionais da área de
Comunicação e Marketing.
Comunicação & Artes
12 horas
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Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Quartas-feiras | 19:00 - 22:20 (4 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 01/12/2021
Formas de olhar: relações entre psicanálise e cinema
Uma imersão na teoria da imagem, com foco nas relações entre a psicanálise e o cinema. O curso busca contribuir para o
enriquecimento curricular dos cursos da área de Comunicação e Artes, Arquitetura e Design e Ciências Humanas buscando desenvolver
nos alunos o olhar crítico e analítico diante das imagens, com uma abordagem interdisciplinar que permite desenvolver saberes
integrados.
Comunicação & Artes
12 horas
Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 01/12/2021

Efeitos Especiais em Narrativas Audiovisuais
Técnicas de efeitos especiais e visuais aplicadas às produções audiovisuais, tais como, maquiagens de terror, matte painting e uso do
chroma key. O curso também pretende realizar uma abordagem histórica de como os efeitos especiais foram utilizados para a
construção de narrativas desde o início do cinema até as produções atuais como a série Mandalorian.

Comunicação & Artes
12 horas
Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 04/12/2021
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ÁREA: ENGENHARIAS

Curso:
Descritivo:

Simulação computacional: uma ferramenta para solução de problemas de trocas térmicas
Solucionar problemas de transferência de calor utilizando simulação computacional

Público-alvo:

Ciências Agrárias & Meio Ambiente;Engenharias

Carga horária:
Dias e horários:

12 horas
Sábados | 8:00 - 11h20 (4 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 04/12/2021

Curso:
Descritivo:

Revit Básico - passo a passo para a montagem tridimensional de uma edificação.
Aprendizado inicial dessa ferramenta paramétrica proposta a partir de um projeto em DWG (AutoCAD). Serão abordados os
elementos construtivos, geração de vistas 2D, cortes, escadas, telhados, criação de pranchas para impressão.

Público-alvo:

Arquitetura e Urbanismo & Design;Engenharias

Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

8 horas
Quartas-feiras | 19:00 - 21h30 (3 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 01/12/2021
Empresa moderna pensa em qualidade, meio ambiente, saúde e segurança
Empresas modernas precisam desenhar e desenvolver seus processos considerando a qualidade de seus produtos, a qualidade do
meio ambiente e a qualidade das ações de saúde e segurança. Não haverá espaço para empresas que não se comprometerem com as
gerações
futuras
tanto
quanto
com
a
geração
presente.
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Sem
pensar
em
sustentabilidade
as
empresas
não
terão
futuro.
Como as normas internacionais de Qualidade ( ISO 9001), Meio Ambiente (ISO 14001) e Saúde e Segurança (ISO 45001) podem apoiar
as empresas por meio de um Sistema de Gestão Integrado ?
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Engenharias;Gestão & Negócios
16 horas
Quartas-feiras | 19:00 - 22:20 (4 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021
Engenheiro Digital: marketing e estratégias para engenheiros na esfera digital
O curso tem como objetivo abordar métodos e ferramentas para inserir novos engenheiros no mercado digital. Neste curso você
aprenderá a utilizar ferramentas de divulgação e apresentação dos seus projetos e serviços. Além disso, você aprenderá técnicas de
marketing e estratégias para aplicar no início e durante a sua carreira.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Engenharias
12 horas
Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 11/11/2021

Curso:
Descritivo:

DESCOBRINDO A MECÂNICA AUTOMOTIVA
No curso serão apresentados os fundamentos técnicos necessários para o entendimento geral da mecânica automotiva para carros
e caminhões. Serão abordados temas como o ciclo de quatro tempos do motor e os fenômenos físicos envolvidos no processo; as
unidades de medidas mais utilizadas na área; a apresentação e descrição funcional dos componentes críticos; os diversos tipos de
configuração de blocos/cabeçotes; os tipos de acionamento de válvulas; o funcionamento dos sistemas agregados do motor e muito
mais.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Engenharias
12 horas
Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 04/12/2021
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Curso:
Descritivo:

Tópicos Especiais em Ciência de Dados: Ajuste de Séries Temporais
Este é curso prático de análise de séries temporais utilizando o software R. Ele é fruto da experiência adquirida pelo autor em
empresas e academicamente e mostra, de maneira aplicada, como desenvolver diferentes modelos de séries temporais utilizando
um dos softwares mais usados pela academia e pelo mercado. Além de introduzir o R, o curso aborda os principais modelos
univariados, como Média Móvel, Suavização Exponencial Simples, Suavização Exponencial de Holt e Suavização Exponencial de HoltWinters e (S)ARIMA. Com este curso você fará uma viagem pelo "Mundo das Séries de Tempo" e aprenderá os passos e os cuidados
necessários para uma boa modelagem e previsão.

Público-alvo:

Engenharias;Gestão & Negócios;TI & Computação

Carga horária:
Dias e horários:

16 horas
Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 11/12/2021
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ÁREA: GESTÃO & NEGÓCIOS
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Disciplina, Hábito e Meditação: três pilares para a alavancagem organizacional!
O curso abordará o importante papel dos pilares: disciplina, hábito e medição para o engajamento das pessoas na execução das
estratégias planejadas e a melhoria do desempenho das atividades e resultados através da concentração.
Gestão & Negócios
10 horas
Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 15/12/2021

Curso:
Descritivo:

Como fidelizar seu cliente utilizando técnicas de Customer Experience
Demonstrar que a fidelização dos clientes a uma determinada marca, atualmente, está diretamente conectada à experiência que o
consumidor possui, desde o momento de entrada (pesquisa) até o pós venda que a empresa oferece.

Público-alvo:

Arquitetura e Urbanismo & Design;Comunicação & Artes;Gestão & Negócios;TI & Computação;Turismo & Hospitalidade

Carga horária:
Dias e horários:

12 horas
Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 11/12/2021

Curso:
Descritivo:

Simples Nacional - Fundamentos gerais, Anexos e Cálculos.
O curso terá a finalidade de trazer ao aluno todas as bases a respeito das MEs e EPPs, e do Simples Nacional, envolvendo aspectos
como limites e sublimites, enquadramentos e desenquadramentos, Anexos, situações especiais, Fator r, e o cálculo da Guia de
Pagamento.
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Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Curso:
Descritivo:

Gestão & Negócios
12 horas
Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 11/12/2021
Assessoria de Investimentos [DUAL]
Montagem de Carteira de Investimento, conforme o perfil do investidor, com Análise Técnica e Fundamentalista de Empresas,
indicando as tendências do mercado, os principais indicadores de análise e comparativos de investimento, renda fixa, renda variável,
multimercado, índices, moeda. Otimização de carteira. Análise do índice SHARPE, TREYNOR e ALFA de JENSEN. Valuation de
empresas. Conhecimentos que auxiliem a Certificação da ANCORD. Parceria com a empresa EQI Investimentos.
Gestão & Negócios
20 horas
Sábados | 08:00 - 12:00 (4 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 18/12/2021

Gestão de negócios e serviços de saúde
Os cursos da área da Saúde normalmente não preparam o acadêmico para empreender. Além dos conhecimentos técnicos
necessários para exercer as suas atividades, abrir uma clínica requer habilidades em gestão financeira e de pessoas.
Para ajudar o recém formado, que se tornou gestor há pouco tempo ou que ainda quer abrir a sua própria empresa, estruturamos
esse curso, com uma série de materiais e dicas, que poderão ser úteis para o gerenciamento de uma clínica de atendimento na área
de saúde.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Gestão & Negócios
10 horas
Sexta-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 19/11/2021, término 17/12/2021
INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS - O PASSO A PASSO DO TRADER
O curso visa capacitar o aluno a planejar a internacionalização de pequenas e médias empresas que possuem potencial exportador
/ importador, mas ainda não estão inseridas neste processo. Hoje o Brasil possui inúmeras PME que desejam iniciais seus negócios
além fronteiras, mas não sabem como trilhar o caminho da internacionalização. O momento é extremamente oportuno devido a
necessidade de reindustrialização do país para realizar a substituição das exportações e ao dólar elevado que torna o preço do
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produto brasileiro extremamente atrativo para exportação.
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Gestão & Negócios
9 horas
Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 04/12/2021

Curso:
Descritivo:

“Quero ser líder, e agora?”
O curso de extensão “Quero ser líder, e agora?” tem como foco orientar o estudante a pensar e agir como líder através das práticas
profissionais que envolvem competências comportamentais e técnicas. Parte dos saberes que serão discutidos nesse curso terão
embasamento no especialista em carreira mais conceituado do Brasil, Max Gehringer. A capacitação trará conhecimento tanto ao
estudante
que
almeja
ser
líder
como
para
aquele
que
está
vivenciando
a
primeira
liderança.
Estudantes de todas as áreas.

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:
Dias e horários:

10 horas
Quintas-feiras| 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 18/11/2021, término 16/12/2021

Curso:
Descritivo:

As Teorias de Relações Internacionais na perspectiva da China
O curso oferece aos estudantes o entendimento do pensamento chinês das Relações Internacionais a partir de uma visão própria da
China. O curso promove o desenvolvimento de habilidades analíticas para explicar a política externa da China na política
internacional, com base nas Teorias chinesas de RI. Para melhor aproveitamento do conteúdo, recomenda-se a leitura de textos em
língua inglesa.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Gestão & Negócios
12 horas
Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 11/12/2021

Curso:

Educação Financeira e Bolsa de Valores - Aprendendo a Investir em tempos de crise.
26

Descritivo:

O Curso tem o propósito de ajudar aos nossos alunos a estruturarem um orçamento pessoal, ajudar a escolher investimento para os
diversos propósitos e aprender a operar na bolsa de valores.

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:
Dias e horários:

20 horas
Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 18/12/2021

Curso:
Descritivo:

Gestão Internacional de Recursos Humanos: ampliando horizontes
O curso abordará os principais tópicos relacionados ao processo de gerenciamento estratégico de pessoas em âmbito internacional.
Serão discutidos tópicos como: cultura nacional e cultura organizacional; gestão de recompensas; gestão do desempenho; inovação
e aprendizagem global. O curso é ideal para aqueles que pretendem atuar em organizações multinacionais, bem como para aqueles
que pretendem estimular o processo de internacionalização de suas empresas. Os alunos terão ao final do curso uma visão sistêmica
do assunto, servindo de base para novas atuações profissionais.

Público-alvo:

Gestão & Negócios

Carga horária:
Dias e horários:

8 horas
Segundas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 22/11/2021, término 13/12/2021

Curso:
Descritivo:

Perícia Trabalhista no Pje-Calc
Cálculos trabalhistas com a utilização do sistema PJe-Calc (Sistema unificado de cálculos trabalhistas da Justiça do Trabalho).

Público-alvo:

Gestão & Negócios

Carga horária:
Dias e horários:

8 horas
Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021
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Curso:
Descritivo:

Criação de um Negócio de Impacto Social
Conceitos
negócio
de
impacto
social
e
O
que
é
ser
um
empreendedor
social,
quais
Função
do
negócio
de
Importância
e
impacto
do
empreendedorismo
Diferenças
entre
empreendedorismo
empresarial
e
Exemplos
de
negócio
de
Criação de negócios de impacto social.

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:
Dias e horários:

empreendedorismo
social;
as
suas
características;
impacto
social;
social
na
sociedade;
empreendedorismo
social;
impacto
social;

8 horas
Terças-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 23/11/2021, término 14/12/2021
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ÁREA: TI & COMPUTAÇÃO
Curso:
Descritivo:

Internet das coisas: sistemas embarcados, Arduino, micro controladores
O objetivo deste curso é fornecer uma visão geral dos conceitos sobre Internet das coisas e oportunidades para a transformação
digital. Você entenderá o que é IOT e os controladores mais utilizados, descobrindo algumas de suas aplicações que já fazem parte
do nosso dia a dia e conhecendo tendências na área.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

TI & Computação
12 horas
Quartas-feiras | 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 08/12/2021

Curso:
Descritivo:

Introdução a algoritmos e linguagens de programação
A capacidade de pensar de maneira lógica é um dos principais diferenciais para saber como resolver problemas, principalmente na
área da computação. Diretamente relacionado a isso, compreender o conceito de algoritmo também é algo fundamental. Com isso
em mente, caso seu objetivo seja se tornar um bom programador, esse é o seu primeiro curso. Nele você aprenderá pseudocódigo,
lógica de programação e a desenvolver algoritmos para atingir determinados objetivos dentro de certas regras baseadas na lógica
matemática. Além disso, você aprenderá uma linguagem de programação, Java, utilizada para construir seu software.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

TI & Computação
12 horas
Sábados | 8:00 – 10:30 (3 horas por encontro) Início em 20/11/2021, término 11/12/2021
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Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Animação para jogos 2D
Este curso de extensão ensinará os princípios fundamentais da animação 2D para jogos desde o planejamento, criação, execução até
a exportação dos projetos usando o software Adobe Animate CC. Você vai aprender uma base de teoria da animação, criação de
historyboard, criação de personagens, cenários e objetos para jogos. Além disso vão aprender a animar usando o Adobe Animate CC
assim como exportar os projetos para serem aplicados em jogos usando spritesheets.

TI & Computação
20 horas
Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 (4 horas por encontro) Início em 17/11/2021, término 15/12/2021

30

