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CATÁLOGO DE CURSOS DE EXTENSÃO 

 OUTUBRO 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. 

Após escolher seu curso, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Curso: Comunicación y cultura en los países hispanohablantes (ministrado em espanhol) 

Descritivo:  

¡Hola, Estudiante! ¿Quieres practicar el español y conocer la cultura de los países hispanohablantes? El curso Comunicación y 
Cultura en los Países Hispanohablantes es una oportunidad para hablar en español, conocer las semejanzas y diferencias entre los 
países de América Latina. Es un curso activo, dinámico, con muchas actividades de interacción. Si deseas conocer más, venga 
conmigo aprender la comunicación en español. 

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 | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 05/11/2022  , término 26/11/2022 
 

Curso: Principles of balance in games (ministrado em inglês) 

Descritivo: Balancing principles in games. Mathematical elements used in game balancing. People's perception of balance and impact on 
balacing. Techniques used in game balancing. 

Público-alvo: Engenharias, TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022  , término 30/11/2022 
 

Curso: Business strategy for competitive advantage (ministrado em Inglês) 

Descritivo: Strategic thinking and competitive advantage. Generic strategies. Strategic process. Organizational identity. External macro-
environment analysis. Competitive environment analysis. Analysis of the internal environment and identification of strengths, 
weaknesses, opportunities, and threats. Internal strategies. 

 
CURSOS INTERNACIONAIS 
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Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quinta-feira | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 20/10/2022  , término 24/11/2022 
 

Curso: Variates of capitalism: beyond right and left (ministrado em Inglês) 

Descritivo: Variates of Capitalism is a political economy field that has been under the spotlight for the past decade trying to understand the 
different market and political designs that liberal democratic countries with free market economies use in order to provide 
solutions for collective problems. How the labour market is regulated, how social policies are provided by the state, how much the 
state intervenes in the economy are all concerns to understand the different models such as the Liberal Market Economies, the 

Centralized Market Economies and the Hierarchical Market Economies. To define political policies only as right-winged or left-
winged is an oversimplification that leaves too much out and explains too little. 
 

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 09/11/2022  , término 30/11/2022 
 

Curso: Financial market and economic scenario (ministrado em Inglês) 

Descritivo: Provide students with a current overview of Brazilian economic activity and the financial market. Concepts related to financial 
market dynamics and analysis of scenarios for the domestic/ global economy will be presented and the mai; Economic 
fundamentals; Interpretation of the main Macroeconomic Indicators (GDP, Interest, Exchange, Inflation, etc) and Conjuncture and 

perspectives of Brazilian and international economy – 2022/2023. 

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: Terças-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 25/10/2022  , término 29/11/2022 
 

Curso: Communication and culture in north america (ministrado em inglês) 

Descritivo: The course provides a look on the North America culture and the influence these countries have o the global world. The 
background is the English Language and its expansion on this postmodern world. 
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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 19/10/2022  , término 16/11/2022 



 

 

 
 

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 brasileiro a partir de reflexões de 
intelectuais negras brasileiras pioneiras como Lélia Gonzalez, Maria Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Luiza Bairros, entre outras, 
além de promover uma aproximação  ao pensamento de mulheres centrais na atuação contra a desigualdade social, racial e de 
gênero no país. 

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 | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 09/11/2022 
 
 
 

Curso: Racismo e injúria racial: a diferença importa? 

Descritivo: Racismo e antirracismo na Constituição da República. Igualdade, diferença e a adoção de políticas afirmativas no Brasil. Liberdade 
de expressão e limites: dos crimes contra a honra. Racismo e Injúria Racial: aproximações conceituais, os delitos e as penas, 
discussão de casos hipotéticos. 

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

Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 26/10/2022 
 
 
 
 

Curso: Literatura infantil: cultura, arte e identidade na construção de uma socied. antirracista 

Descritivo: Literatura infantil e a arte tem um papel fundamental na formação da criança e construção de seus pensamentos. assim, é de 
grande efeito que estas obras venham contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico, a quebra de preconceitos e 
realização de ações formativas e éticas. as obras que retratam a arte e cultura afro-brasileira podem de forma colaborativa 



 

 

concretizar o empoderamento, a auto estima, respeito à diversidade e práticas antirracistas. 

Público-alvo: Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas, Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 16/11/2022 

 
 

 

ÁREA: BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA 
 

 
 

Curso: Meditação, bem-estar e práticas de redução do estresse 

Descritivo: Esse curso busca proporcionar ao estudante uma imersão dentro das práticas meditativas e de bem-estar. O contexto moderno, 
repleto de distrações e com seu ritmo acelerado tem contribuído para o crescimento de transtornos de estresse, ansiedade, 
insegurança e instabilidade emocional. Essa experiência busca aliar teoria e prática dentro do universo de práticas contemplativas 

para que o participante possa escolher e adotar um caminho de bem-estar alinhado com seus valores pessoais e estilo de vida. 
Pesquisas têm demonstrado que a prática meditação contribui para melhoras positivas de sintomas físicos e psicológicos, bem 
como mudanças nas atitudes e comportamentos de mais saudáveis. 

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 | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 26/10/2022 

 

Curso: Arteterapia na prática 

Descritivo: Aspectos históricos e conceituais da arterapia. Configurações de pensamentos em diferentes linguagens artísticas autônomas 
(desenho, escultura, pintura, gravura, performance, música, teatro). Compreensão do ser humano, e suas potencialidades e 
capacidades de ação profissional. Materiais e técnicas de arteterapia. 



 

 

Público-alvo: Ciências Humanas - Educação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 

Curso: Como ter um estilo de vida ativo e saudável? Mentoria em mudança do estilo de vida 

Descritivo: Noções gerais de Neurociências e comportamento humano; Comportamento ativo e saudável; Mudança de comportamento; 

Como o cérebro decide o comportamento?; Aplicação de técnicas práticas de mudança de comportamento. 

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: Sextas-feiras | 14:00 - 15:40 (2 horas por encontro) Início em 21/10/2022, término 25/11/2022 

 

 

 
Curso: Design de embalagem, criatividade e inovação 

Descritivo: Aspectos teóricos contemporâneos no design da embalagem. Considerações ambientais a serem levadas em conta no momento 
do projeto da embalagem. Materiais e processos no contexto da sustentabilidade. Ciclo de Vida do Produto - CVP. 

Regulamentações e tratados que influenciam o design da embalagem. Aplicando a economia circular na concepção da 
embalagem. Reciclagem versus biodegradabilidade. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 12horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 16/11/2022 

 

Curso: Cidade, patrimônio e acessibilidade universal 

ÁREA: ARQUITETURA E URBANISMO & DESIGN  



 

 

Descritivo: Reflexão acerca da importância da acessibilidade e modalidade em núcleos urbanos de valor histórico e cultural levando em 
consideração a formação das cidades coloniais brasileiras até a formação de centros mais recentes. Dialogar sobre as 
características das cidades antigas e suas peculiaridades relacionadas à acessibilidade e explanar sobre soluções contemporâneas 

que estejam de acordo com as normas vigentes e também em consonâncias com os preceitos teóricos de preservação e 
intervenção no patrimônio. Discutir uso de alternativas sustentáveis para o transporte em sítios históricos como o uso da 
bicicleta, a qualificação do transporte público, o transporte multimodal, a relevância e impacto do trânsito, sinalização, mobiliário 
além de experiências já implantadas no brasil e no mundo. 

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

Carga horária: 12horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 2/11/2022 

 

Curso: Narrativa ficcional: jornada do herói, jornada da heroína e promessa da virgem 

Descritivo: Apresenta as estruturas narrativas míticas: Jornada do Herói; Jornada da Heroína e Promessa da Virgem. De forma a identificar 
suas etapas, suas similaridades e particularidades. Debate a aplicação de cada uma das estruturas apresentadas em diferentes 
narrativas ficcionais, como: filmes, séries, animações e jogos. Propõe a utilização destas estruturas para a criação de narrativas 
para diferentes suportes, através da apresentação de métodos para sua aplicação. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design; Tecnologia da Informação & Computação; Comunicação & Artes 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 23/11/2022 

 

Curso: Hospitalidade urbana: acolhimento e bem-estar no espaço público de cidades turísticas 

Descritivo: O turismo interfere consideravelmente no processo de urbanização. Cabe ao Estado conciliar os interesses dos agentes produtores 

do espaço e ordenar o território, por meio de políticas públicas. Caso contrário, a cidade pode ter seus territórios consumidos pela 
prática do turismo comprometendo a qualidade de vida dos moradores. Certos aspectos do espaço público, relacionadas à 
diversidade, à permeabilidade, à legibilidade e ao conforto, entendidas como atributos espaciais de hospitalidade urbana, são 
capazes de tornar as cidades mais acolhedoras. Se atendidas estas condições para o morador, o turista – que com ele se identifica e 

se relaciona – usufruirá dos benefícios de uma cidade hospitaleira. 

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

Carga horária: 8horas 



 

 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 29/10/2022 

 

Curso: Tipologias estruturais aplicadas à arquitetura 

Descritivo: Estudo da interação entre projetos estruturais e sua representação na edificação. 
Conhecimento dos principais sistemas tipológicos estruturais (pilar, viga, laje, cascas, pórticos, lâminas, etc) e como aplicá-los de 
maneira responsável junto a uma solução arquitetônica compatível.  

Entendimento dos conceitos e aspectos qualitativos do comportamento de cada tipologia, correlacionando com os materiais 
construtivos adequados. 
Desenvolvimento de projeto estrutural de pequeno porte para aplicação de conhecimentos. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:50 - 12:10 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 23/11/2022 

 

Curso: Moda circular: perspectivas sistêmicas sob a ótica do design 

Descritivo: Análise e desenvolvimento de repertório sobre conhecimentos da economia circular na área de moda sob a ótica do design; 
conexões entre os conhecimentos históricos e/ou culturais na criação e desenvolvimento de produto de moda; interpretação da 

Moda Circular considerando os períodos históricos e a diversidade dos contextos sociais; culturais; estudos sobre os principais 
resíduos têxteis que caracterizam a in(sustentabilidade) do campo. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 12horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 

Curso: Design de interfaces: introdução à arquitetura da informação e usabilidade 

Descritivo: Introdução ao design de interfaces: a arquitetura, organização e gestão da informação no meio digital. Os fundamentos de 
arquitetura da informação, da usabilidade e da experiência do usuário para otimização de interfaces digitais. Técnicas e 
ferramentas de arquitetura da informação para criação de design de interfaces. 

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

Carga horária: 8horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 26/10/2022 



 

 

 

Curso: TCC empreendedor: transformando seu projeto em negócio 

Descritivo: Estudo sobre validação do usuário e da proposta de valor a partir da avaliação do problema. Desenvolvimento do Painel modelo 

de negócios (business model canvas). Criação de MVP e prototipagem. Preparação para pitch. 

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

Carga horária: 8horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 16/11/2022 

 

Curso: Representação técnica aplicada a projetos arquitetônicos e de interiores 

Descritivo: Detalhamento técnico de projetos de arquitetura e interiores com uso do AutoCAD. Estudo e aplicação das normas gerais do 

desenho técnico, com vistas à representação de projetos de Arquitetura e Design de Interiores, segundo a linguagem gráfica 
normatizada por regras internacionais e pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Engenharias 

Carga horária: 18horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 21h30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 

Curso: Motion design: design em movimento na prática 

Descritivo: Expressão gráfica com princípios de animação. Técnicas múltiplas de composição plástica e cinematográfica para aplicação em 
web sites e mídias de interação, projetos em design de animação, propagandas, vinhetas, clipes, filmes, dentre outras mídias. 
Concepção de produtos visuais do design gráfico em animação, tais como personagens e interfaces de jogos virtuais (games), 

desenho animado, vinhetas e entretenimentos virtuais. 

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

Carga horária: 18horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 21h30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

ÁREA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS & MEIO AMBIENTE 
 

 
 

Curso: Utilização das ferramentas do pacote office: word, power point, excel e criação e formatação de currículos LinkedIn e Lattes 

Descritivo: Pacote Microsoft Office com ênfase nos aplicativos Word, Power Point e Excel. Principais funções, formatação e dicas de uso destes 
aplicativos. Principais atalhos do pacote Office e Windows. Uso prático e demonstrativo dos aplicativos Word, Power Point e Excel. 

Como melhor utilizar as planilhas eletrônicas com o Excel, mostrando suas principais funções e outras não muito conhecidas. Como 
utilizar o Power Point para apresentações de trabalhos acadêmicos e profissionais, com destaque a uma boa apresentação. Uso 
detalhado do Word com suas funções mais importantes. Utilização de sites de currículos, com foco no LinkedIn e Currículo Lattes. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 09/11/2022, término 23/11/2022 

 

Curso: Análise de solos, adubação inorgânica e orgânica 

Descritivo: No exercício da profissão do (a) Agrônomo (a), o conhecimento sobre os solos e as técncias e mecanismos de adubação são 
essenciais para o sucesso do estabelecimento das culturas desejadas e melhorias dos índices produtivos. Nesse contexto, o curso 

irá abordar os principais conteúdos que envolvem a análise de solos e cálculos de adubação. Os seguintes conteúdos serão 
estudados:  princípios da fertilidade de solos; Coleta de solos e tipos de solos; Calagem Agrícola; Gesso Agrícola; Interpretação de 
análise de solos; Cálculo de Adubação; Micronutrientes nos solos; Formulados Químicos; Cálculo de Adubação para soja, milho, 
arroz, feijão, e hortícolas; Adubação orgânica. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 19/11/2022 

 

Curso: Aborto em bovinos: quais doenças estão por trás? 



 

 

Descritivo: Na bovinocultura, seja de corte ou de leite, tudo o que o produtor quer é aumentar o seu plantel de animais. O que pode atrapalhar 
esse fato é a ocorrência de enfermidades reprodutivas que causam aborto. Nesse curso iremos aprofundar o conhecimento sobre 
as principais doenças reprodutivas associadas ao aborto. Discutiremos sobre a etiologia, a epidemiologia, a transmissão, a 

patogenia, os sinais clínicos, o diagnóstico, os possíveis diagnósticos diferenciais, o tratamento e a profilaxia. As doenças abordadas 
serão: brucelose, leptospirose, campilobacteriose, tricomonose, neosporose, rinotraqueíte infecciosa bovina e diarreia viral bovina. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras e sextas-feiras | 17h às 19h (2 horas por encontro) Início em 20/10/2022, término 18/11/2022 

 
 

Curso: Imersão em Farmacologia: os principais medicamentos utilizados na medicina veterinária 

Descritivo: A medicina veterinária é muito ampla, com várias doenças que acometem os animais. Dessa forma, é possível que ao longo do 
nosso processo de formação possamos passar despercebido por alguns medicamentos que utilizamos como tratamento. Por isso, 

durante esse curso, iremos abordar de maneira aplicada sobre as principais classes de medicamentos utilizados nas clínicas 
brasileiras e também no campo. Durante a abordagem dos medicamentos, ainda faremos uma imersão na composição, indicações, 
dosagem, vias de aplicação e efeitos colaterais, para que o estudante compreenda exatamente em que momento utilizar cada um. 
Os fármacos abordados serão: antifúngicos, anti-inflamatórios, antibióticos, fármacos para terapêutica gastrointestinal e 

respiratória. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 23/11/2022 

 

Curso: Hematologia veterinária aplicada à clínica de pequenos animais 

Descritivo: A hematologia clínica é uma área da medicina veterinária que estuda e trata doenças do sangue e de órgãos hematopoéticos, onde 
se formam as células do sangue. O objetivo do curso é permite que os esudantes reconheçam morfologicamente todas as células 
sanguíneas em condições normais e saber caracterizá-las em condições patológicas. Conhecer os mecanismos envolvidos na 
hemostasia, coagulação e fibrinólise. Interpretação das principais técnicas de diagnóstico hematológico. Principais alterações 

hematológicas em cães e gatos: causa e tratamento. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 20 horas 



 

 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 19/11/2022 

 

Curso: Princípios básicos da medicina veterinária integrativa 

Descritivo: A medicina veterinária integrativa possui como objetivo tratar o paciente de maneira integral, visando o equilíbrio do organismo ao 
invés de considerar apenas a doença. Para exercer essas práticas, inúmeras técnicas e terapias estão disponíveis para o (a) 
profissional da Medicina Veterinária. No curso serão abordados os principais conceitos sobre Medicina Veterinária Integrativa e os 

princípios e técnicas  das principais terapias utilizadas para prevenir e tratar as doenças que acometem os animais: acupuntura, 
fitoterapia, laserterapia, termoterapia e ozonioterapia. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17 as 18:40  (2 horas por encontro) Início em 10/19/2022, término 11/30/2022 

 

Curso: Gestão de clínicas e consultórios veterinários 

Descritivo: Para o (a) profissional que pretende atuar em clínicas ou consultórios veterinários, a gestão é essencial para o sucesso do 
estabelecimento e requer atenção dos profissionais envolvidos. No curso, serão abordadas as principais características de hospitais 
e clínicas veterinárias, considerando a inserção no mercado veterinário e mercado pet e as  tendências em gerenciamento de 

unidades veterinárias na gestão financeira, estoque e gestão de pessoas. Os (as) acadêmicos também conhecerão os princípios de 
de marketing pessoal e gestão de competências em recursos humanos. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 17 as 18:40  (2 horas por encontro) Início em 20/10/2022, término 26/11/2022 

 

Curso: Produção e manutenção de mudas frutíferas e medicinais 

Descritivo: Apresentação e discussão das principais espécies utilizadas na fruticultura e plantas medicinais em Jataí. Tipos de propagação 
dessas espécies. Produção de mudas e manutenção destas. Importância das espécies e manutenção agronômicas das mesmas em 
campo. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 23/11/2022 
 



 

 

 

Curso: Práticas agroecológicas com foco na produção de frutas 

Descritivo: Ao longo do curso serão tratados os conceitos e princípios agroecológicos que regem esta área do conhecimento no Brasil e os 
principais mitos e verdades por de trás desta crescente vertente da produção vegetal. Além disso, serão discutidas as inovações e 
características presentes no mercado agroecológico e as alternativas viáveis para manejo nutricional de plantas e o manejo 
agroecológico de doenças e pragas em fruteiras. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:00 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 
 
 

Curso: Entendendo o ciclo dos principais parasitas de cães e gatos 

Descritivo: A parasitologia é uma área da medicina veterinária que estuda parasitas causadores de doenças nos animais, tendo como 
principal objetivo a prevenção e resolução destas condições. Neste curso você aprenderá a reconhecer as principais parasitoses 
de cães e gatos (endoparasitoses, ectoparasitoses e hemoparasitoses). Serão abordados aspectos relacionados à identificação, 
ciclo biológico, patogenia, epidemiologia, diagnóstico, tratamento e controle/profilaxia. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras e Terças-feiras | 17:00 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 24/10/2022, término 08/11/2022 
 
 

Curso: Vida Vet: como se preparar para atender aves selvagens 

Descritivo: Sabe aquelas situações na clínica veterinária que não dá para parar e pesquisar, para tomar uma decisão? Na clínica médica de 

aves selvagens é assim! Este curso irá abordar as possibilidades de resolução e de como agir com segurança em determinadas 
situações emergenciais que ocorrem na rotina de atendimento de aves selvagens. Adicionalmente, abordaremos sobre as 
principais doenças, diagnóstico e  tratamento das aves selvagens, assim como estratégias para a realização de uma anamnese, 
contenção e exame físico de  excelência. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 14 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 17:00 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 24/10/2022, término 05/12/2022 
 
 

Curso: Formulação de dietas para vacas leiteiras 



 

 

Descritivo: A formulação de dieta é uma etapa essencial para a produção animal, pois os nutrientes ofertados aos bovinos são convertidos 
em carne e leite. Esse curso aboradará pontos cruciais para o  desenvolvimento da bovinocultura leiteira nacional e como deve ser 
a atuação do profissional Médico Veterinário, Zootecnista e/ou Engenheiro Agronômo sobre o manejo nutricional de novilhas 
leiteiras, de vacas no periparto e no início da lactação. Bem como, serão discutidas  formulações de dietas para vacas mantidas à 
pasto ou confinadas. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 19/11/2022 
 
 
 

Curso:  Fauna marinha: situação ambiental e preservação das espécies (parceria com programa Rota Polar) 

Descritivo: A Biodiversidade da plataforma continental brasileira. Biodiversidade do mar aberto. Conservação e preservação das espécies 
marinhas. Estratégias de preservação ambiental costeira. Monitoramento de espécies marinhas e ameaçadas de extinção. Cenário 
atual de conservação oceânica e costeira. Poluição marinha e suas formas de remediação. Mortalidade de animais marinhos. 
Acidentes ambientais. Sustentabilidade marinha e projeções futuras. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábado | 8:00 - 11:20 (3 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 05/11/2022 
 
 
 
 

 

 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS & DA SAÚDE 
 

 
 

Curso: Práticas corporais alternativas no cuidado à saúde e bem-estar 

Descritivo: Neste curso, o estudante deverá aprender sobre conceitos, construção histórica e exercícios sobre: Práticas corporais alternativas 
versus práticas corporais convencionais; O corpo na visão oriental; Yoga; Meditação; Biodança; conceitos de qualidade de vida, 
saúde e bem-estar. 



 

 

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

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 19/11/2022 

 

Curso: Indicadores epidemiológicos e o SUS 

Descritivo: Neste curso, os estudantes das ciências biológicas, da saúde, humanas e ciências médicas aprenderão sobre: Indicadores e medidas 
epidemiológicas (prevalência, incidência, morbidade e mortalidade); padrões de adoecimento da população; atividade física, 

programas de saúde pública e marcadores de saúde, Sistema Único de Saúde (SUS) e Promoção da saúde por meio da atuação dos 
profissionais. 

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

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 24/10/2022, término 21/11/2022 

 
Curso: Interpretação de exames laboratoriais 

Descritivo: Técnicas básicas de coletas de exame. A Finalidade, o procedimento e a interpretação dos principais exames laboratoriais 
relacionados com a hematologia, parasitologia, culturas, sorologia, dosagens eletrolíticas, provas das funções renal e hepática. 
Fazer correlação clínica. Solicitação de exames laboratoriais e de rotina por Enfermeiros. 

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

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 23/11/2022 

 
Curso: Neurociências aplicada ao comportamento ativo e saudável 

Descritivo: Visão geral do sistema nervoso; Neurociências e comportamento humano; Comportamento ativo e sedentário; Mudança de 

comportamento; Como o cérebro decide?; Estilo de vida e perspectivas neuropsicocomportamentais. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 23/11/2022 

 



 

 

Curso: Objetivos de desenvolvimento sustentável: dimensões, desafios e impactos sociais 

Descritivo: Sustentabilidade. Da Agenda 21 a Agenda 2030. SDG Wedding Cake: biosfera, sociedade e economia. ODS associados a dimensão 
ambiental (6, 13, 14 e 15). Água, Alteração climática, Vida na Água. Vida Terrestre. ODS associados a dimensão social (1, 2, 3, 4, 5, 
7, 11 e 16). ODS associados a dimensão econômica (8, 9, 10 e 12). ODS 17. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 
 
 

Curso: Efeitos da Covid-19 no sistema nervoso 

Descritivo: O COVID pode ultrapassar a barreira sangue-cérebro (responsável por dificultar a passagem de substâncias do sangue para o 
sistema nervoso central), o que provoca uma resposta inflamatória, modificação de células da glia, que têm papel na defesa do 

tecido nervoso. Foram visto quadros de micro-hemorragias e lesão neuronal com morte de neurônios em diversas regiões do 
encéfalo. Esses dois fenômenos também costumam ser vistos em várias doenças neurodegenerativas. “Brain fog” ou “névoa 
cerebral” é um termo utilizado para descrever uma série de sintomas relatados por pessoas que tiveram covid-19. Sensação de 
lentidão, cansaço mental, dificuldade de se concentrar ou de aprender novas tarefas, alterações na memória, entre outros. 

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

Carga horária: 16horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 16/11/2022 
 
 

Curso: Desvendando a cosmetologia e aplicabilidade dos peelings químicos 

Descritivo: Introdução a cosmetologia. anamnese facial. tipos de pele. discromias. melanogenese. envelhecimento facial.tipos de peeling. 
profundidade dos peelings. ph. ativos quimicos esfoliantes. preparo da pele. alfa hidroxiácidos. beta hidroxiácidos. 

polihidroxiácidos. indicações. contra indicações. aplicabilidade. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 23/11/2022 
 
 

Curso: Cuidados paliativos na geriatria 



 

 

Descritivo:  
Princípios e práticas dos cuidados paliativos. Os pilares do cuidado paliativo. Princípios éticos dos cuidados paliativos na geriatria e 
gerontologia. Diagnóstico e condições elegíveis para os cuidados paliativos na geriatria. Abordagem à família, processo de 

comunicação e decisão. Equipe multidiciplinar, sintomas mais comuns e seu controle em cuidados paliativos. Prognóstico, luto e 
sofrimento psíquico.  
 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 19/11/2022 
 

Curso: Comunicação em saúde 

Descritivo: Comunicação em saúde. Comunicação de notícias difíceis. Questões éticas e bioéticas da comunicação em saúde. Direito à saúde 
e à informação. Novas tecnologias da informação e da comunicação e a educação em saúde. Educação e comunicação em saúde e 
a equipe multiprofissional. Ações educativas e a prática profissional na comunidade. Ações educativas e a comunicação  para 
populações em situação de vulnerabilidade. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 29/10/2022, término 12/11/2022 
 
 

Curso: Procedimentos injetáveis na área estética 

Descritivo: Esse curso visa promover o aperfeiçoamento dos alunos em temas relacionados a estética e procedimentos injetáveis 

minimamente invasivos tais como Bioestimuladores de colágeno, preenchimento com ácido hialurônico, toxina botulínica, 
intradermoterapia, procedimento injetável para microvasos, ozonioterapia estética e fios de pdo, tendo com base a leitura, 
apresentação e discussão de artigos científicos publicados em revistas científicas. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 
 
 

Curso: Imunohematologia aplicada à hemoterapia 



 

 

Descritivo: Inovação e atualização nos conceitos básicos em imuno-hematologia; Princípio dos testes imuno-hematológicos; Testes pré-
transfusionais obrigatórios: fenotipagem ABO; 
Discussão e Avaliação de Aprendizagem. 

Correção e discussão da Avaliação; Testes pré-transfusionais obrigatórios: fenotipagem RhD, pesquisa de anticorpos irregulares, 
prova 
compatibilidade e retipagem de concentrados de hemácias; Discussão e Avaliação de Aprendizagem. 
Desenvolvendo a melhor formação, enriquecendo o 

percurso formativo de alunos com migração de matriz curricular. 
Correção e discussão da Avaliação; Teste de Coombs direto: princípio e aplicações; Situações transfusionais especiais e 
considerações importante 
imuno-hematologia; Discussão; Avaliação de Aprendizagem + Correção e discussão da Avaliação. 

 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 10horas 

Dias e horários: Sábados | 8:50 - 10:30 (2 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 19/11/2022 
 

Curso: Anatomia avançada à harmonização orofacial 

Descritivo: Ensinar a anatomia orofacial em aulas teóricas mostrando a importância do conhecimento profundo da mesma na prática diária da 
harmonização orofacial.  

Abordar a anatomia em estratificação, por camadas, dando ênfase às áreas de segurança e de perigo aliadas aos preenchedores e 
fios faciais além da importância do conhecimento da posição, função, inervação e espessura dos mm da mímica facial e 
mastigatórios para a execução das técnicas de aplicação da toxina botulínica.  
Destacar em especial os vasos faciais na descrição de sua profundidade e relação com estruturas supra e infra jacentes além das 

justificativas do papel dos mesmos nas escolhas das técnicas utilizadas, densidade do material aplicado nas diferentes regiões da 
face e nas intercorrências dos procedimentos ligados à HOF. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 16horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 12/11/2022 
 

Curso: Desmistificando a toxicologia 



 

 

Descritivo: Introdução e histórico da toxicologia. Toxicocinética e toxicodinâmica. Abordagem inicial ao paciente intoxicado. Intoxicações por 
medicamentos. Drogas perturbadoras do SNC com enfoque em Cannabis e alucinógenos. Drogas estimuladoras do SNC com 
enfoque em Cocaína e anfetaminas. Drogas depressoras do SNC com enfoque em barbitúricos, benzodiazepínicos, álcool e 

opioides. Solventes inalantes. Drogas facilitadoras de crimes. Toxicologia forense. Cenas de crimes. Vestígios biológicos, noções de 
medicina legal e identificação humana. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 16horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 16/11/2022 
 
 

Curso: Como escrever um artigo científico de A à Z 

Descritivo:  
Fornecer instrumentos ao discente para a realização da pesquisa, com procedimentos teórico-metodológicos para 
desenvolvimento de manuscritos que resultem em artigos científicos, publicados. Desenvolvendo assim, um manuscrito de 

revisão bibliográfica com vista à submissão na forma de artigo científico em periódico de escolha. 

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

Carga horária: 12horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 
 
 

Curso: Neurofisiologia da dor e mobilização miofascial 

Descritivo: O objetivo principal é apresentar o conhecimento de neurofisiologia da dor e dos seus respectivos efeitos nos mais diferentes 
tipos de individuos. Posteriormente a isso, a utilização da mobilização miofascial para prevenção e intervenção em relação as  
disfunções musculares dos vários segmentos estruturais de cabeça, tronco, membros superiores e inferiores. 

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

Carga horária: 12horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 16/11/2022 
 
 

Curso: Controle do estresse: técnicas de liberação muscular e relaxamento integral 



 

 

Descritivo: Com o intuito de promover e cuidar do próprio bem-estar durante a rotina, o estudante aprenderá: técnicas e exercícios práticos 
de relaxamente corporal e integral do corpo para controle das alterações corporais por conta de ansiedade e estresse, técnicas de 
meditação e meditação guiada, técnicas de automassagem, exercícios de alongamento muscular e aquecimento articular, 

atividades de ginástica para o relaxamento corporal, bem como atividades de liberação muscular e de pontos de gatilho. 

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, 

Carga horária: 18horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 24/10/2022, término 28/11/2022 
 
 

Curso: Interações medicamentosas: conceitos e riscos 

Descritivo: Interações Medicamentosa: conceitos e classificação. Interações farmacêuticos, farmacocinéticas ,  farmacodinâmicas. Principais 
grupos vulneráveis às interações. Interações medicamentosas com alimentos, antimicrobianos, fitoterápicos e psicotrópicos. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 23/11/2022 
 
 

Curso: Saberes sobre a Educação Infantil: estratégias de aprendizagem para a criança 

Descritivo: Surgimento da Educação Infantil, aspectos legais, estimulação dos movimentos elementares, aprendizagem dos 0 a 4 anos, jogos, 
brinquedos e brincadeiras. 

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

Carga horária: 10horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 15:40 (2 horas por encontro) Início em 29/10/2022, término 26/11/2022 
 
 

Curso: Clareamento dental: tudo que você precisa saber 

Descritivo: Estudo da etiologia do manchamento dental; indicações e limitações do clareamento dental; métodos de ação dos clareadores 
dentais; tipos de géis clareadores; técnicas de clareamento dental; mitos e verdades sobre clareamento dental; clareamento de 
dentes desvitalizados e de dentes com mancha branca; dessensibilização dental; manutenção do clareamento; interação entre 



 

 

clareamento dental e outros tipos de materiais e tratamentos estéticos. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 16horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 15:40 - 19:00 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 16/11/2022 

 
Curso: Análises de alimentos 

Descritivo: Introdução à bromatologia. Métodos químicos e físicos de análises de alimentos. Amostragem e preparo de amostras na análise 
de alimentos. Técnicas analíticas para a quantificação de constituintes dos alimentos: determinação de umidade, carboidratos, 
fibras, proteínas, lipídeos e atividade de água. Determinação da composição centesimal dos alimentos. Rotulagem de alimentos. 

Detecção de fraude em alimentos. Legislação e fiscalização de alimentos. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 18horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 

Curso: Saúde mental sem estigmas ou preconceitos 

Descritivo: Sofrimento psíquico nos dias atuais. Saúde mental em suas relações clínicas e socioculturais. Reforma psiquiátrica e política de 
saúde mental no Brasil. Rede de Atenção Psicossocial. Funções Mentais e suas alterações nos transtornos mais frequentes. Função 
dos psicotrópicos. Prevenção do suicídio. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12horas 

Dias e horários: Quartas-feiras, Sábados | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 
 

Curso: Avaliação funcional para o paciente neurológico 

Descritivo: Anatomofisiologia do sistema nervoso, avaliação musculoesquelética, avaliação sensorial, avaliação da coordenação e função 
motora, avaliação funcional voltada ao paciente pós avc, pacientes com doenças neurodegenerativas e traumatismo 
raquiomedular. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 



 

 

Carga horária: 16horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 20/10/2022, término 10/11/2022 

 

Curso: Construindo campeões: treinamento e prescrição de exercícios 

Descritivo: Mativiev(1986) aponta o treinamento físico  como “Processo pedagógico pertencente à Educação Física que visa diretamente o 

alcance de resultados desportivos superiores”. Este projeto visa entender os princípios do treinamento físico, bem como suas 
bases teóricas além de compreender as alterações fisiológicas e metabólicas promovidas pelo treinamento. Além disso os alunos 
entenderão como prescrever exercícios, e fazer avaliações para os diversos públicos 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 18horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 
 
 

Curso: Neurociências e educação: trilhando os caminhos neurais da aprendizagem 

Descritivo: Noções basicas do funcionamento do cérebro e dos neurônios; noções básicas sobre o funcionamento das sinapses e 
neuroplasticidade; neurobiologia da aprendizagem; tipos de aprendizagem; influência da percepção e atenção sobre a 
aprendizagem; a importância do papel da memória para a aprendizagem; a influência das emoções para os processos de 

aprendizagem; formas de avaliação interativa; técnicas de avaliação para a aprendizagem; neuropsicopedagogia clínica e as 
dificuldades de aprendizagem. 

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

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 20/10/2022, término 17/11/2022 
 
 

Curso: Diabetes mellitus: aspectos metabólicos e intervenções multiprofissionais 

Descritivo: Dentre as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), o diabete melito, apresenta uma grande incidência na população mundial e 
um grande impacto nos sistemas de saúde. O estudo dessa doença, assim como sua interação com os sistemas biológicos e com o 
envelhecimento é de fundamental importância para o entendimento da fisiopatologia de diversas doenças crônicas não 

transmissíveis. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 8horas 



 

 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:50 - 10:30 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 16/11/2022 
 
 

Curso: Visagismo: estratégias para a imagem pessoal 

Descritivo: Este curso consiste na introdução histórica do visagismo; o estudo do belo matemático e o belo cultural; processo de alfabetização 
visual; introdução a percepção visual e a imagem pessoal como forma de comunicação; sintaxe da linguagem visual e seus 
elementos (ponto, linha, forma, cor, textura, tom, direção, escala, dimensão, movimento);   
reflete sobre a cultura da imagem, seu impacto na cultura contemporânea e sua apropriação pelos processos da comunicação 

imagética. problematiza a importância de repertório prévio para o processo criativo, detalhando possíveis estratégias (cabelo, 
vestuário e maquiagem)  imagéticas aplicadas na imagem pessoal. 
 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 8horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 15:40 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 16/11/2022 
 
 

Curso: Confecção de rotulagem nutricional de alimentos: nova legislação 

Descritivo: Nova legislação de informação nutricional de alimentos da ANVISA; Legislação de informação nutricional frontal de alimentos; 
Prática de elaboração e formatação de rótulos para alimentos. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 05/11/2022, término 26/11/2022 
 
 

Curso: Microbiota intestinal e seu impacto no estado nutricional do indivíduo 

Descritivo: Introdução a fisiologia e anatomia do sistema digestório; digestão e absorção dos nutrientes; composição e função da microbiota 
intestinal; os impactos e funções da microbiota intestinal no organismo humano; dieta e microbiota intestinal; microbiota intestinal 
e impacto no peso corporal; ações e consequências do sobrepeso, obesidade e Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT); uso de 

probióticos, pré-bióticos e FÓS. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 



 

 

Dias e horários: Sexta-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 21/10/2022, término 18/11/2022 
 
 

Curso: Raciocínio clínico na prescrição de exercícios aquáticos terapêuticos 

Descritivo: Fisioterapia Aquática. Princípios físicos e fisiológicos. Métodos e técnicas. Avaliação e raciocínio clínico para prescrição e 
intervenção terapêutica. 

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

Carga horária: 20horas 

Dias e horários:  Quintas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 20/10/2022, término 17/11/2022 
 

Curso: Circulação extracorpórea: coração artificial e cuidados críticos 

Descritivo: O estudo da circulação extracorpórea, permite um aprendizado dinâmico de diversas áreas de conhecimento da saúde, tais como: 
Interpretação de gasometria, exames laboratoriais, aplicabilidade dos conhecimentos referentes à anatomia e fisiologia cardíaca, 

hematologia e vários outros aspectos. 
Para aqueles que almejam atuar em centros cirúrgicos, hemodinâmicas, UTI´s cardiológicas e querem ampliar seus conhecimentos 
na área de cardiologia. 
 

Público-alvo: Ciências Médicas 

Carga horária: 18horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 20/10/2022, término 24/11/2022 
 

Curso: Segurança do paciente nos serviços de diagnóstico por Imagem 

Descritivo: Gerenciamento e monitoramento de riscos dos processos que envolvam a segurança do paciente a fim de garantir a qualidade e 
oportunidade de melhoria contínua dos serviços prestados em diagnóstico por imagem. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 8horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 26/10/2022 
 

Curso: O que fazer em uma situação de urgência e emergência? 



 

 

Descritivo: Etapas básicas de primeiros socorros; entendo as funções vitais; avaliando as funções vitais; primeiros socorros da vítima em pcr; 
hemorragias; desmaios e convulsões; emergências traumáticas; substâncias tóxicas; acidentes com animais peçonhentos. 

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, 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 19/11/2022 
 

Curso: Combate à violência doméstica: direitos e garantias legais da mulher agredida 

Descritivo: A violência doméstica e seus tipos. Os direitos e garantias legais da mulher agredida. A importância do trabalho universitário e 
multidisciplinar no combate à violência doméstica. Estratégias tecnológicas no combate à violência doméstica. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 19/11/2022 
 
 

Curso: Primeiros socorros 

Descritivo: O curso de Extensão de Primeiros socorros visa apresentar aos estudantes as principais intervenções que devem ser realizadas de 
maneira rápida, assertiva e eficaz, logo após o acidente ou mal súbito, que visam a evitar o agravamento do problema até que um 
serviço especializado de atendimento chegue até o local. Essas intervenções são muito importantes, pois podem evitar 

complicações e até mesmo evitar a morte de um indivíduo. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 8horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 26/10/2022 
 
 

Curso: Automaquiagem: do bem-estar ao trabalho 

Descritivo: Introdução ao Visagismo e Maquiagem voltados para a beleza e imagem pessoal com a automaquiagem. Cuidados com a pele e 

para a saúde do bem-estar. Branding pessoal e marketing pessoal aliados com a automaquiagem. Técnicas de automaquiagem 
para pele, olhos, sobrancelhas, cílios e boca. Estudo da Teoria das Cores básicas na promoção da beleza e bem-estar, imagem 
pessoal e dress code.  Processo de camuflagem de olheiras e discromias da face aliados à percepção e fortalecimento da imagem 



 

 

pessoal e Consultoria de beleza e imagem. 
Estudo sobre a evolução e exigências do mercado de trabalho aliados no fortalecimento na criação da imagem pessoal e 
profissional. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 15:40 - 17:20 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 
 

Curso: Invertebrados e as suas características 

Descritivo: Classificação dos invertebrados; Estudo dos principais grupos de invertebrados; Noções básicas de embriologia dos animais 
invertebrados; Ecologia dos invertebrados; Planejamento experimental para estudos com invertebrados. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 16/11/2022 
 
 

 

 
 

Curso: Culturas, saberes e práticas: o exercício da pedagogia no pensamento de Paulo Freire 

Descritivo: O objetivo desta caminhada é desenvolver práticas contextuais para os educadores dos tempos atuais e a partir disso produzir um 
saber calcado numa dinâmica puramente pedagógica. Custa ressaltar que diante dessas duas fases do pensamento de Paulo 
Freire, a saber, a militância política e a discussão sobre as práticas pedagógicas, teremos por foco esta última, justamente por 

constituir um pensamento transformador na educação. Neste sentido, ganha também o foco o debate sobre culturas 
desenvolvidos dentro das salas de aula e práticas utilizadas no cotidiano delas, tendo por meta uma aprendizagem 
transformadora e profunda. Busca-se ainda favorecer vivências profissionais com o foco em novas práticas pedagógicas, as quais 
são muito significativas para a aprendizagem. 

Público-alvo: Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas 

Carga horária: 20horas 

 
ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS 



 

 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 23/11/2022 

 

Curso: Racismo estrutural: como ações do dia a dia podem deslegitimar estigmas históricos 

Descritivo: Racismo estrutural, sociedade contemporânea, racismo, estigmas. 

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: 20horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 23/11/2022 

 

Curso: Habilidades socioemocionais e o mundo do trabalho no século da informação 

Descritivo: Relações socioafetivas; lugar de fala; autoconhecimento; relações sociais e afetivas; construção integral do sujeito; mundo do 

trabalho; globalização; demandas do século XXI; 
 

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: 20horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 26/10/2022, término 30/11/2022 
 

Curso: Psicopatia e mentes criminosas 

Descritivo: A psicologia da personalidade. Estudo dos transtornos de personalidade. Diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial. 
Violência e contemporaneidade. Implicações do transtorno de personalidade antissocial na sociedade. 

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: 8horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 15:40 - 17:20 (2 horas por encontro) Início em 21/10/2022, término 11/11/2022 



 

 

 

Curso: Saúde mental e estratégias de cuidado com profissionais de segurança pública 

Descritivo: Trabalho e subjetividade no campo da segurança pública. saúde mental e uso de álcool e drogas. estratégias de intervenção em 

saúde mental. 

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

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 21/10/2022, término 18/11/2022 

 

Curso: Estratégias de disciplina positiva para qualidade nas interações com filhos/as e alunos/as adolescentes 

Descritivo: Disciplina positiva - origens e pilares. Estratégias mais utilizadas. Estudos de caso, vivências e aplicação. 

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: 12horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 05/11/2022 

 
 

Curso: Imersão na língua e cultura norte americana 

Descritivo: Oferecer um olhar sobre a cultura dos países da América do Norte e a influência que eles têm no mundo globalizado. O pano de 

fundo será a língua inglesa e a expansão de seu uso no mundo pós-moderno. 

Público-alvo: Ciências Humanas - Educação 

Carga horária: 8horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 16/11/2022 

 

Curso: Desvendando a neurociência dos comportamentos 

Descritivo: O curso visa ao desenvolvimento de competências de profissionais que atuam nas mais variadas áreas, para a compreensão do 
desenvolvimento e funcionamento neuronal, bem como a interferência do ambiente na formação de nossos comportamentos, 
oferecendo recursos para que os profissionais possam aplicar os conhecimentos adquiridos em suas vidas pessoais e profissionais. 

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



 

 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 19/11/2022 
 
 

 
 

 

Curso: Compreendendo os aspectos psicológicos do adoecimento 

Descritivo: O curso versará sobre tópicos relacionados à compreensão dos aspectos psicológicos no processo de saúde-doença, ou seja, para 
a promoção e manutenção da saúde, prevenção e tratamento das doenças, identificação da etiologia e diagnóstico relacionados à 
saúde, doença e disfunções. As temáticas abordadas incluem tópicos como estresse e saúde física e mental, comportamentos em 
saúde, determinantes sociais em saúde, mecanismos psicológicos adaptativos, atuação da Psicologia nas equipes 

multidisciplinares. 

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

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 19/11/2022 
 

 
 

 
 

 

Curso: (In) Tolerância: você tem? 

Descritivo: Reflexão sobre as ações na sociedade e o desenvolvimento de uma formação emancipatória com ênfase em atitudes e valores 

humanos, éticos e que acolham o diferente em suas diversas manifestações sociais, incentivando a construção de uma sociedade 
que respeita a diversidade. As mudanças de épocas, desafiam as relações humanas em seu cotidiano, o desafio vai além da 
quebra de paradigmas e o novo se apresenta em suas mais variadas formas atingindo as manifestações intolerantes como: 
LGBTFOBIA, gordofobia, sexismo, misoginia, dentre outras. 

 

Público-alvo: Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas 

Carga horária: 12horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 26/11/2022 
 

 
 

 
 

Curso: A produção do fracasso escolar 

Descritivo: O curso pretende discutir as contribuições do livro A produção do fracasso escolar - histórias de submissão e rebeldia, de Maria 
Helena Souza Patto, um marco na compreensão sobre o fracasso escolar que, ainda hoje, pode oferecer fundamentos teóricos e 
práticos de extrema relevância no enfrentamento deste fenômeno, tanto para professores, como para gestores escolares, 

psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, estudantes destes cursos e todos aqueles que estão comprometidos com a 



 

 

garantia universal do direito à educação. Teorias explicativas do fracasso escolar. Problemas de aprendizagem versus problemas de 
escolarização. Processos de estigmatização. 

Público-alvo: Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 26/10/2022, término 30/11/2022 
 
 

 
 

 

Curso: Novas abordagens em saúde mental no Brasil e no mundo 

Descritivo: O curso tem por objetivo apresentar experiências exitosas e com práticas inovadoras no cuidado em Saúde Mental a partir de três 

estratégias/práticas chamadas: Gestão Autônoma da Medicação (GAM), Ouvidores de Vozes (Intervoice) e Diálogo aberto (Open 
Dialogue). Essas experiências serão contextualizadas a partir da realidade brasileira, por meio da sua política nacional de saúde 
mental e no mundo. 

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

Carga horária: 12horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 
 
 

 
 

 
 

Curso: Alienação parental e suas implicações para o sistema familiar 

Descritivo: A alienação parental é um tema controverso, que ainda carece de evidências científicas, o que suscita críticas em diversos 
profissionais, especialmente entre os advogados e psicólogos. Nesse sentido, este curso tem como objetivo avaliar as evidências 

empíricas sobre a alienação parental e possíveis implicações para a reorganização do sistema familiar. Para isso, será realizada a 
caracterização do campo de conhecimento e atuação do psicólogo no contexto jurídico, assim como possíveis estratégias a serem 
adotados pelos operadores do Direito frente a processos que envolvem suspeita de alienação parental. 

Público-alvo: Ciências Humanas, Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Terça-feira | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 25/10/2022, término 29/11/2022 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 

Curso: Adoção compartilhada de grupos de irmãos 

Descritivo: Adoção: um olhar crítico sobre o instituto. a adoção no brasil: evolução histórica e princípios orientadores. a separação de irmãos 
na adoção. a adoção de irmãos na legislação estrangeira (argentina, itália e estados unidos). adoção compartilhada de grupos de 
irmãos: conceito e surgimento; os vínculos que devem ser preservados; desafios à implementação. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 
Curso: Ciência não é opinião, é conhecimento 

Descritivo: Ciência, método e pesquisa. elementos do trabalho de conclusão de curso. preparação para banca. pesquisas interdisciplinares, 
como fazer pesquisa em mais de uma área do conhecimento 

Público-alvo: Ciências Jurídicas, Ciências Humanas 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 19/11/2022 

 
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: 20horas 

 
ÁREA: CIÊNCIAS JURÍDICAS 



 

 

Dias e horários: Sábados |8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 19/11/2022 

 
Curso: Quais os direitos e deveres do consumidor 4.0? 

Descritivo: Concepção e normas básicas da relação de consumo. instrumentos de defesa do consumidor e responsabilidade contratual. 

mecanismos de defesa do consumidor. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 
Curso: Temas atuais em Ciência Política 

Descritivo: O curso objetiva aproximar os alunos aos mais variados temas relacionados à ciência política, a partir de abordagens teóricas 
sobre casos reais, analisando criticamente instituições e eventos políticos relevantes que tenham relações com o direito, a ciência 

política e as relações político-diplomáticas atuais. diante desse escopo, serão analisados discursos políticos atuais, modelos 
econômicos contrastantes com a democracia liberal (como o modelo chinês), os reflexos na democracia ocasionados pelo atual 
contexto de guerra na ucrânia, os impactos políticos causados pela tecnologia, a erosão de instituições democráticas no contexto 
brasileiro e global e outros temas correlatos. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 
Curso: Empregabilidade: o respeito as diferenças culturais, sociais e sexuais 

Descritivo: Empregabilidade. como a sociedade reage às diferenças culturais, sociais e sexuais? profissional proativo, comunicativo, interativo 
e criativo. trabalhar o saber relacionar e interagir em pares. 

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, Quintas-feiras | 11:40 – 12:30 (1 hora por encontro) Início em 20/10/2022, término 17/11/2022 

 



 

 

Curso: Tendências do direito do trabalho: tecnologia e desenvolvimento 

Descritivo: Tecnologia e futuro do trabalho. capitalismo de plataformas e regulação jurídica. vínculo de emprego de trabalhadores de 
plataformas? reformas trabalhistas e economia. organizações coletivas de trabalhadores de aplicativos. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 
Curso: Como participar de licitações e gerenciar contratos de acordo com a lei 14.133/2021 

Descritivo: Licitações e contratos administrativos na lei 14.133/2021. abrangência. princípios. conceitos fundamentais. procedimentos 
licitatórios. contratos administrativos. contratação direta. controle em licitações e contratos administrativos. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 12/11/2022, término 26/11/2022 

 
Curso: Pensamento digital e as atividades jurídicas 

Descritivo: O curso tem por objetivos: conhecer as novas tecnologias aplicadas as atividades jurídicas. refletir sobre as vantagens e 

desvantagens no uso das ferramentais digitais na advocacia e o estatuto da oab. compreender a necessidade de atualização digital 
no mundo jurídico. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 12/11/2022 

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

Descritivo: Erros da advocacia trabalhista e como evitá-los. competências da justiça do trabalho. petição inicial completa - aula prática. como 
fazer uma boa contestação que atenta os interesses do cliente. audiência trabalhista: pontos polêmicos. revelia. provas. sentença 
trabalhista. o rito sumaríssimo. recursos. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 



 

 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 

Curso: A prática do processual civil aplicada ao direito das famílias 

Descritivo: Processo civil. direito das famílias. prática no direito processual das famílias. atos processuais. prazos. audiência de conciliação. 

audiência de instrução. divórcio. reconhecimento e dissolução de união estável.inventário.investigação de paternidade, atos de 
alienação parental.alimentos. inventário.tutela.curatela.guarda. adoção. prova. recursos.oficinas de petições. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 
Curso: Conformidade legal e cultura ESG (Meio ambiente, responsabilidade social e governança) 

Descritivo: A sustentabilidade para o setor privado e o interesse público. a conformidade legal e sua relevância no direito, na gestão, nas 
práticas sociais e ambientais. a inteligência em requisitos legais. a cultura esg (meio ambiente, responsabilidade social e 
governança): conceitos, vantagens e desafios. a construção e a aplicação da matriz de materialidade com stakeholders internos e 
externos. os objetivos de desenvolvimento sustentável – ods e a cultura esg na promoção da função social do setor corporativo. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas, Engenharias, Gestão & Negócios 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 16/11/2022 

 
Curso: Psicopatologia forense: tratamentos adequados aos portadores de distúrbios mentais 

Descritivo: História da psicopatologia. a construção social do normal e do patológico. as funções psíquicas elementares. as grandes síndromes 
psiquiátricas. a questão do diagnóstico do impacto da doença psiquiátrica sobre o paciente e a família. aspectos teórico-clínicos 

do campo da saúde mental. a psicopatologia contemporânea. a ética na relação médico- paciente psiquiátrico. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 26/11/2022 

 
Curso: Due diligence imobiliária: do checklist ao contrato 



 

 

Descritivo: A segurança nos negócios imobiliários passa justamente por uma análise criteriosa e transdisciplinar do objeto da negociação. em 
um país com regulação intensa e com muitas áreas entregues à posse, leia-se: em descompasso com o registro público, é 
fundamental ter um bom meio de advocacia preventiva para mitigar os riscos das partes envolvidas. uma auditoria imobiliária é 

capaz de identificar os riscos e indicar quais as alterações devidas em uma minuta contratual para assegurar os resultados 
pretendidos, diminuindo os dissabores com futuros litígios. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas, Gestão & Negócios 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Terças-feiras | 8:50 - 10:30 (2 horas por encontro) Início em 25/10/2022, término 22/11/2022 

 
Curso: Coaching para o profissional inovador 

Descritivo: Conhecer e entender sobre o coaching na vida profissional. superar os medos de ser um grande profissional. utilizar as ferramentas 
poderosas do coaching para a potencialização profissional 
aprender a vencer desafios com coaching. 

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 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 19/11/2022 

 
Curso: Da morte à herança: como ocorre a sucessão legítima 

Descritivo: Regras gerais do direito sucessório. herança: fundamentos, regime jurídico e administração. sucessão legítima. perspectivas 

contemporâneas do direito das sucessões. 

Público-alvo: Ciências jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados | 08h00 às 11h ( 3 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 26/11/2022 

 

Curso: Da morte à herança: como ocorre a sucessão legítima 

Descritivo: Regras gerais do direito sucessório. herança: fundamentos, regime jurídico e administração. sucessão legítima. perspectivas 
contemporâneas do direito das sucessões. 



 

 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 08h00 às 11h ( 3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 

Curso: Ética nas práticas processuais 

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: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 21h50 ( 3horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 
Curso: Ética nas práticas processuais 

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: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 21h50 ( 3horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 
Curso: Como elaborar um contrato cível? 

Descritivo: Contratos cíveis: compra e venda; doação; empréstimo; comodato; mútuo, locação, arrendamento mercantil, contrato de 

prestação de serviço e empreitada, depósito, mandato, comissão, corretagem, transporte, seguro, contratos de garantia (fiança e 
aval). 

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 - 21h50 ( 3horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 
Curso: Atualidades de direito previdenciário 

Descritivo: Regras gerais sobre o direito previdenciário e de suas aplicações não só na previdência social, mas em outras áreas correlatas da 
seguridade social. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: terças-feiras | 19:00 - 21h50 ( 3horas por encontro) Início em 25/10/2022, término 29/11/2022 

 
 
 

 

 

ÁREA: COMUNICAÇÃO & ARTES 
 

 

 
Curso: Liberdade de expressão e censura à comunicação e às artes no Brasil 

Descritivo: A importância da liberdade de expressão para a democracia; a liberdade de expressão como pilar da atuação de profissionais de 
comunicação e artes; a presença da censura à comunicação e às artes na história do Brasil; novas formas de censura pós-
redemocratização; desafios da liberdade de expressão na era da pós-verdade. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados| 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 29/10/2022, término 26/11/2022 

 

Curso: Documentário contemporâneo: estratégias, estéticas e narrativas 

Descritivo: Apresentar e colocar em discussão um panorama de práticas e estratégias documentais da produção documental no cinema, na 
televisão e em outras plataformas a partir de algumas de suas manifestações mais relevantes em termos estéticos e narrativos. 



 

 

Discutir características, técnicas, estilos e métodos na construção de narrativas documentais, sobretudo as principais 
transformações pelas quais o cinema documental vem passando nos últimos anos. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 16/11/2022, término 30/11/2022 
 

Curso: Se é fake não é news: como a desinformação impacta a sociedade 

Descritivo: O fenômeno da desinformação e das notícias falsas (ou fake news) ficou popularmente conhecido nas últimas eleições 
presidenciais, em 2018. Na prática, isso ocorre porque esse tipo de conteúdo precisa seguir uma agenda pública. A utilização de 
um discurso persuasivo, por meio de pessoas públicas, amplifica a disseminação desse tipo de conteúdo e reforça os limites da 
relação consensual de verdade e a impressão de veracidade do que é narrado. Em contrapartida, o fenômeno implica no 

descrédito de instituições como o jornalismo. O curso tem como objetivo trazer um apanhado histórico sobre a desinformação até 
os dias atuais, reforçando o impacto que esses conteúdos causam na sociedade e auxiliar os estudantes na busca de técnicas e 
ferramentas de identificação de fake news. 

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 22/10/2022, término 19/11/2022 
 

Curso: Jornalismo especializado: editorias e carreiras 

Descritivo: O que diferencia o jornalismo geral do especializado? Quais as particularidades de produção dos jornalismos cultural, científico, 

político, econômico, esportivo, internacional e investigativo? Neste curso, o foco é entender as técnicas, carreiras e formas de 
atuação do profissional em diferentes editorias e campos temáticos. Para isso, serão debatidas a história, as premissas éticas e as 
aplicações de gêneros jornalísticos às principais especialidades jornalísticas hoje presentes nos diversos meios e veículos de 
imprensa. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 12/11/2022 
 



 

 

Curso: A imagem e as mil palavras: o papel do fotojornalismo na reportagem 

Descritivo: O fotojornalismo ocupa lugar central na história da imprensa desde o surgimento das primeiras técnicas de registro de imagens 
estáticas, ganhando força e protagonismo nas narrativas em múltiplas plataformas. O objetivo deste curso é assimilar preceitos 
básicos da linguagem fotográfica, resgatar marcos do fotojornalismo, entender os principais estilos, vertentes e formas 
compositivas da fotografia factual e relacionar imagem e texto na composição de reportagens, estimulando a análise crítica e a 

criatividade no olhar do fotojornalista sobre os fatos e fenômenos. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 12/11/2022 
 

Curso: A imagem e as mil palavras: o papel do fotojornalismo na reportagem 

Descritivo: O fotojornalismo ocupa lugar central na história da imprensa desde o surgimento das primeiras técnicas de registro de imagens 

estáticas, ganhando força e protagonismo nas narrativas em múltiplas plataformas. O objetivo deste curso é assimilar preceitos 
básicos da linguagem fotográfica, resgatar marcos do fotojornalismo, entender os principais estilos, vertentes e formas 
compositivas da fotografia factual e relacionar imagem e texto na composição de reportagens, estimulando a análise crítica e a 
criatividade no olhar do fotojornalista sobre os fatos e fenômenos. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 16/11/2022 
 

Curso: Ética não se discute, se comunica 

Descritivo: A influência dos meios de comunicação sobre a vida coletiva exige uma atuação crítica e uma conduta ética por parte de seus 
profissionais. O curso traça um panorama sobre as características da cultura midiática e suas relações com as bases éticas e 

humanas da comunicação de massa. Para além da legislação e regulamentação profissionais de publicidade, relações públicas e 
jornalismo, o foco é discutir casos reais e situações concretas sobre direitos humanos, representatividade/identidade, democracia 
e acesso à informação que levantem dilemas, boas práticas e meios de superação de problemas de ordem ética na veiculação de 
conteúdo nas mídias. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 8 horas 



 

 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 26/10/2022, término 23/11/2022 
 

 

Curso: Jornalismo e a transformação da vida humana em dados 

Descritivo: Dados estão presentes em todas as interações e práticas humanas. Nos últimos anos, ganharam ainda mais força com os impactos 
da cultura digital e abriram nichos e segmentos de produção de conteúdo – incluindo o jornalismo. Este curso explora os impactos 

da datificação sobre a vida social, tendo nas produções informativas um lugar de exemplificação e debate. Para isso, serão 
discutidos o papel do jornalismo de dados, a relação informação x dados, técnicas básicas de interpretação e análise de dados e 
exemplos concretos de seu uso na gestão da informação. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:40 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 29/10/2022 
 

Curso: Storytelling e criação visual para marcas 

Descritivo: O curso abordará formas de escrita criativa e de criação visual para o mercado de empresas, com enfoque no posicionamento da 
marca a partir de estratégias de aproximação e relacionamento com clientes e colaboradores. com interesse especial para 
estudantes de comunicação publicitária. A ideia é trabalhar a noção de storytelling no âmbito das áreas de gestão, marketing e 

comunicação empresarial e suas aplicações no ambiente corporativo. Durante o curso, os alunos serão instigados a exercitar a 
produção de peças e mensagens de comunicação por meio de estudos de caso e práticas supervisionadas de criação de narrativas. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 26/11/2022 
 
 

Curso: Métricas e gestão de tráfego na comunicação: google analytics e facebook ads 

Descritivo: O curso discute procedimentos de criação de campanhas no Facebook Ads. Explora, ainda, configurações do Gerenciador de 
Negócios do Facebook, Pixel e API de conversões e debate o lugar de públicos personalizados e semelhantes. Também explora as 

principais estratégias de tráfego pago, formas criativas de gestão e procedimentos para acompanhar dados e entender métricas 
no Google Analytics. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 



 

 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 16/11/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: ENGENHARIAS 
 

 
 

 

Curso: Orçamento e planejamento de obras civis 

Descritivo: Orçamentos na Construção Civil - Teoria e Prática; técnicas de Programação e Controle de Custos ( softwares, tabelas TCPO); 
Programação e Controle de Obras - Cronograma Físico Financeiro. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Engenharias 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 23/11/2022 
 

 

Curso: Python: partindo do básico 

Descritivo: Vamos começar com números inteiros e decimais, trabalhar com textos, listas, tuplas, dicionários, funções, lógica booleana e 

laços de repetição. 

Público-alvo: Engenharias, TI & Computação 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 19/11/2022 
 

Curso: Inteligência artificial e machine learning 

Descritivo: Introdução ao Python; Introdução à Inteligência Artificial e Machine Learning. 



 

 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 16/11/2022, término 30/11/2022 
 

 

Curso: Estudo sobre veículos elétricos e híbridos 

Descritivo: O curso possui como foco principal um estudo sobre as novas tecnologias de propulsão automotiva e correspondentes impactos 
tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais. Os estudos desenvolvidos poderão, numa segunda etapa, envolver o 
desenvolvimento de protótipos de veículos híbridos nos laboratórios das unidades do grupo, seguindo a tendência da indústria 

automotiva que busca continuamente uma maior eficiência nos sistemas de propulsão, focada em redução de custos, economia 
de energia e preservação do meio ambiente. Trata-se de um projeto multidisciplinar que permitirá, em sua evolução, a 
participação de docentes e discentes de diversas áreas, não ficando restrito apenas às áreas de engenharia. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Engenharias, TI & Computação 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 
 

Curso: Materiais compostos avançados na aviação 

Descritivo: Estruturas laminadas; formas de fibras; tipos de fibras; resinas termoendureciveis e termoplástica; estagio de cura de resina;  
produtos preimpregnados [prepregs]; materiais de fibra seca; agente tixotropicos; adesivo; estruturas sanduiches; fabricação e 

danos em serviço; inspeções não destrutivos em compostos; reparos em compostos; reparo em estruturas honeycomb; e 
seguraça na execução de reparos; platiscos transparentes 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 
 

Curso: Automação de indicadores e criação de dashboards em powerBI 

Descritivo: A ideia deste curso é de mostrar a quem não conhece a ferramenta ou conhece pouco alguns recursos desta que é hoje a principal 
ferramenta de criação de dashboards para business inteligence do mercado. este é um curso prático, onde o aluno irá aprender a 
criar seus relatórios do zero. aprenderá como obter dados de diferentes fontes, transformar os dados, aplicar métricas e 
modelagem para criação de dashboards 



 

 

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: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 12/11/2022 
 

Curso: Curso básico do software Microsoft Excel 

Descritivo: Função SOMA. Função MEDIA. Função máximo e função mínimo. Padrões de alinhamento. Formatos de moeda - Separador de 
milhar e casas decimais. Fórmulas básicas. Cálculo de percentual. Referência relativa e absoluta. Função logica SE. Impressão. 
Formatação Condicional. Gráficos. Classificar dados e usar recurso de auto filtro. Congelar painéis. Protegendo planilha e pasta do 
Excel com senha. Validação de Dados. Conceitos básicos e funções Função E e função OU. Renomear - Mover e Copiar planilhas. 

Função ContSe. Função SOMASE. Tabela dinâmica 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 29/10/2022, término 19/11/2022 
 
 

 

Curso: O que esperar do engenheiro da era 4.0? 

Descritivo: Estudos sobre a satisfação humana. Diferença entre Comunicação e Informação. Comunicação não verbal. Comunicação 
interpessoal e organizacional: tipos, canais, barreiras e aspectos da comunicação. Feedback. Motivação: conceitos e importância. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 29/10/2022 
 

 
 

Curso: Princípios de técnicas cromatográficas e aplicações 

Descritivo: Histórico do desenvolvimento de técnicas cromatográfica; Introdução a cromatografia; Fase móvel e fase estacionária, 
Cromatografia em fase normal e em fase reversa; Cromatografia em camada delgada; Cromatografia em coluna; Cromatografia a 
líquido; Cromatografia a gás; Cromatógrafos, Detectores utilizados em cromatógrafos a líquido, Interpretação de cromatogramas; 
Preparo de amostras para cromatografia. Aplicações da cromatografi 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Engenharias 



 

 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feirasProdução e manutenção de mudas frutíferas e medicinais | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 
23/11/2022, término 30/11/2022 

 
 

 

Curso: Avaliação e perícia: estudos introdutários 

Descritivo: Introdução a Engenharia de Avaliações e Perícias. Estrutura da Avaliação. Tópicos Básicos. Avaliação de Imóveis Urbanos. 
Avaliação de Glebas Urbanizáveis. Arbitragem de Aluguéis. Perícias na Engenharia Civil. Patologias em Edificações. Perícia Judicial 
e Elaboração de Laudos 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Engenharias 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 08:00 - 11h20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 19/11/2022 
 

 
 

Curso: Meteorologia Aeronáutica de PP - Módulo 2 

Descritivo: Organização dos serviços meteorológicos no Brasil. Introdução à meteorologia. Interpretação e aplicação dos boletins 
meteorológicos de aviação, mapas e previsões. Consulta e uso das informações meteorológicas. Altimetria. Análise das condições 

meteorológicas adversas nas camadas inferior e superior. Movimento dos sistemas de pressão, estrutura das frentes e a origem e 
características dos fenômenos de tempo significativos que afetam as condições de decolagem, de voo em rota e de pouso. 
Causas, reconhecimento e efeitos da formação de gelo. Procedimentos operacionais ao adentrar em zonas frontais. 
Procedimentos, preventivos, para evitar condições meteorológicas adversas. Procedimentos, reativos, em situações de condições 

meteorológicas adversas. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras, Terças-feiras | 11:40 - 12:30 (1 horas por encontro) Início em 24/10/2022, término 28/11/2022 
 

 

Curso: Meteorologia Aeronáutica de PP - Módulo 2 

Descritivo: Organização dos serviços meteorológicos no Brasil. Introdução à meteorologia. Interpretação e aplicação dos boletins 
meteorológicos de aviação, mapas e previsões. Consulta e uso das informações meteorológicas. Altimetria. Análise das condições 

meteorológicas adversas nas camadas inferior e superior. Movimento dos sistemas de pressão, estrutura das frentes e a origem e 
características dos fenômenos de tempo significativos que afetam as condições de decolagem, de voo em rota e de pouso. Causas, 
reconhecimento e efeitos da formação de gelo. Procedimentos operacionais ao adentrar em zonas frontais. Procedimentos, 



 

 

preventivos, para evitar condições meteorológicas adversas. Procedimentos, reativos, em situações de condições meteorológicas 
adversas. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras, Terças-feiras | 18:10 - 19:00 (1 horas por encontro) Início em 24/10/2022, término 28/11/2022 
 

 
 

Curso: Meteorologia Aeronáutica de PP - Módulo 3 

Descritivo: Organização dos serviços meteorológicos no Brasil. Introdução à meteorologia. Interpretação e aplicação dos boletins 
meteorológicos de aviação, mapas e previsões. Consulta e uso das informações meteorológicas. Altimetria. Análise das condições 
meteorológicas adversas nas camadas inferior e superior. Movimento dos sistemas de pressão, estrutura das frentes e a origem e 
características dos fenômenos de tempo significativos que afetam as condições de decolagem, de voo em rota e de pouso. Causas, 

reconhecimento e efeitos da formação de gelo. Procedimentos operacionais ao adentrar em zonas frontais. Procedimentos, 
preventivos, para evitar condições meteorológicas adversas. Procedimentos, reativos, em situações de condições meteorológicas 
adversas. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados | 08:00 - 13:00 (5 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 29/10/2022 

 
 

Curso: Navegação Aérea de PP - Módulo 2 

Descritivo: Revisão do estudo da navegação aérea. Coordenadas geográficas. Latitude e Longitude. Fusos horários. Pontos cardeais, colaterais 
e subcolaterais. Magnetismo terrestre. Inclinação e Declinação magnética. Instrumentos de orientação magnética. Operação dos 
equipamentos a bordo ADF (Automatic Direction Finder), VOR (Very High Frequency Omnidirectional Range), Radio Magnetic 
Indicator (RMI), Course Deviation Indicator (CDI), Horizontal Situation Indicator (HSI), ILS (Instrumental Landing System), DME 

(Distance Measuring Equipment). Sistemas de navegação utilizados no procedimento de saída, voo em rota, aproximação e pouso. 
Identificação dos auxílios rádio. Aviônicos e instrumentos necessários para o controle e navegação IFR da aeronave. Mapas e 
cartas aeronáuticas IFR. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 08:50 - 10:30 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 23/11/2022 
 



 

 

 
 

Curso: Navegação Aérea de PP - Módulo 2 

Descritivo: Revisão do estudo da navegação aérea. Coordenadas geográficas. Latitude e Longitude. Fusos horários. Pontos cardeais, colaterais 
e subcolaterais. Magnetismo terrestre. Inclinação e Declinação magnética. Instrumentos de orientação magnética. Operação dos 
equipamentos a bordo ADF (Automatic Direction Finder), VOR (Very High Frequency Omnidirectional Range), Radio Magnetic 
Indicator (RMI), Course Deviation Indicator (CDI), Horizontal Situation Indicator (HSI), ILS (Instrumental Landing System), DME 

(Distance Measuring Equipment). Sistemas de navegação utilizados no procedimento de saída, voo em rota, aproximação e pouso. 
Identificação dos auxílios rádio. Aviônicos e instrumentos necessários para o controle e navegação IFR da aeronave. Mapas e cartas 
aeronáuticas IFR. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 23/11/2022 
 

 
 

Curso: Navegação Aérea de PP - Módulo 3 

Descritivo: Revisão do estudo da navegação aérea. Coordenadas geográficas. Latitude e Longitude. Fusos horários. Pontos cardeais, colaterais 
e subcolaterais. Magnetismo terrestre. Inclinação e Declinação magnética. Instrumentos de orientação magnética. Operação dos 
equipamentos a bordo ADF (Automatic Direction Finder), VOR (Very High Frequency Omnidirectional Range), Radio Magnetic 

Indicator (RMI), Course Deviation Indicator (CDI), Horizontal Situation Indicator (HSI), ILS (Instrumental Landing System), DME 
(Distance Measuring Equipment). Sistemas de navegação utilizados no procedimento de saída, voo em rota, aproximação e pouso. 
Identificação dos auxílios rádio. Aviônicos e instrumentos necessários para o controle e navegação IFR da aeronave. Mapas e cartas 
aeronáuticas IFR. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados | 08:00 - 13:00 (5 horas por encontro) Início em 05/11/2022, término 12/11/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ÁREA: GESTÃO & NEGÓCIOS 



 

 

 

 
 

Curso: Contabilizando 

Descritivo: Este curso tem como propósito preparar os discentes de forma prática, quanto ao entendimento dos Regimes Tributários 
Nacionais: (Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional), através do embasamento teórico, que trabalhará a definição de 
tributos, bem como as estratégias  “aderidas pelas empresas” na escolha do regime, além de temas como  elisão e evasão fiscal. 

Adicionados a estes, serão aplicados atividades “casos práticos” com resoluções de cálculos de impostos  como IRPJ e CSSL no 
Lucro Real e Lucro Presumido e no Simples Nacional. 
 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 

Curso: Lean manufacturing 

Descritivo: Apresentar os conceitos, princípios e aplicações da metodologia Lean Manufacturing. Descrever os conceitos de desperdício e de 
agregação de valor. Desenvolver habilidades no aluno para a identificação de desperdícios nos diversos tipos de atividades 

organizacionais e capacita-los para uma visão geral das ferramentas: Just in Time, Kanban, Kaizen, Trabalho Padronizado, 
Mapeamento do Fluxo de Valor (VSM), 5S, Gerenciamento Visual, Sistemas à Prova de Erros (Poka Yokes), dentre outras 
Ferramentas e Métodos de Resolução de Problemas. 

Público-alvo: Engenharias, Gestão & Negócios 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 26/11/2022 

 
 

Curso: Cultura e identidade: olhares sobre América Latina 

Descritivo: Discutir visões e representações da América Latina nos seus diferentes contextos intelectuais de produção. História do conceito 
de América latina. As identidades latino-americanas. A tradição ibérica no processo de formação das sociedades latino-

americanas.  Nacionalismo e imaginários sociais na formação do continente latino-americano.  A cultura indígena e sua relação 
com a modernidade europeia.O papel dos intelectuais e das artes no processo de construção da ideia de América Latina.  As 



 

 

diferentes abordagens teóricas sobre os problemas da América Latina.  Analisar a produção e circulação de ideias no contexto 
latino-americano e sua relação com as instituições e seus diferentes projetos políticos e intelectuais. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 

Curso: Contabilidade introdutória: lançamentos contábeis e formação das demonstrações 

Descritivo: - Conceituação básica e áreas de atuação da Contabilidade; 
- Definição do Fato Contábil e do Lançamento Contábil; 

- Classificação das Contas Contábeis e do Plano de Contas e dos Lançamentos; 
- Método das partidas dobradas; 
- Conceituação de cada item e subdivisão do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultados; 
- Laboratório prático de lançamentos contábeis e de formação das Demonstrações. 

 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 

Curso: Gerenciamento de projetos e processos 

Descritivo: Termo de abertura e declaração do escopo do projeto; Estrutura analítica de projeto; Gerenciamento do tempo do projeto; 
Diagrama de precedência; Mapeamento do processo; Gerenciamento da comunicação e integração; Gerenciamento da qualidade; 
Gerenciamento dos recursos humanos e de riscos; Técnica do valor agregado. 

Público-alvo: Engenharias, Gestão & Negócios 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras, Terças-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 24/10/2022, término 28/11/2022 

 

Curso: Os desafios da logística no e-commerce 

Descritivo: O curso abordará os principais tópicos relacionados aos desafios da logística no ecommerce. Serão apresentados os principais 
métodos que podem ser utilizados para 



 

 

conquistar a satisfação e a confiança dos seus clientes. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 16/11/2022 

 
Curso: Análise de dados e estatística econômica 

Descritivo: O objetivo geral é desenvolver o conhecimento e habilidades para a elaboração de análises estatísticas, contribuindo assim para o 
aperfeiçoamento da Teoria Econômica  e a aplicação prática no mercado de Trabalho. Um objetivo adicional é o desenvolvimento 
de habilidades práticas da análise econométrica, através de uma ferramenta ou pacote computacional de análise estatística - Gnu 

– Regression, Econometrics and Time – Series Library – GRETL. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 19/11/2022 

 

Curso: Cálculos da folha de pagamento 

Descritivo: Folha de Pagamento: Principais Conceitos; Horas Extras; Remuneração Variável / Comissões; Adicional de Insalubridade / 
Adicional de Periculosidade; Adicional Noturno; INSS / IR; Férias; 13º Salário; Rescisão de Contrato. 
 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 

Curso: A política externa brasileira nos anos recentes 

Descritivo: Esse curso busca apresentar aos alunos os principais objetivos e temas da política externa brasileira desde os anos 90 e como isso 

afeta a vida dos cidadãos brasileiros, em assuntos como economia, meio ambiente e direitos humanos. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 24/10/2022, término 28/11/2022 



 

 

 
 

Curso: Setor pessoal na prática 

Descritivo: Desenvolver competências com disponibilidade de praticas referentes ao 

setor pessoal de uma organização. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 16/11/2022, término 30/11/2022 

 

Curso: Political risk to investments 

Descritivo: Importância e comportamento das mudanças políticas e institucionais sobre os mercados financeiros: investimentos diretos e 

bolsas de valores. Compreensão dos movimentos financeiros, de acordo com seu contexto institucional, principalmente aqueles 
causados por mudanças abruptas que geralmente são causadas por questões políticas. Abordagem de quando uma ação varia seu 
preço por causa de sua economia industrial intrínseca ou externalidades políticas. O programa é baseado na literatura acadêmica 
atual e estudos de caso por meio de um workshop de monitoramento de risco político e suas consequências para as bolsas de 

valores. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 21/10/2022, término 25/11/2022 

 

Curso: A liderança e as soft e hard skills: as competências essenciais na contemporaneidade 

Descritivo: A importância das competências para os líderes na contemporaneidade, compreensão das habilidades socioemocionais, e quais as 
soft e hard skills essenciais. A liderança é o processo de influenciar o outro em prol do objetivo comum. Abordar a essência das 
competências socioemocionais para a liderança positiva e os traços alinhados às características que transformam estilos de 
liderança de acordo com as situações. A diferença dos estilos de liderança diretiva, solidária, participativa e orientada para a 

realização e as habilidades essenciais. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 05/11/2022 

 



 

 

Curso: Prática de departamento pessoal 

Descritivo: Conhecer as Leis, Regras e Normas fundamentais do DP,  
Cadastro no sistema Contábil de geração de folha de pagamento (cadastro da empresa e cadastro do funcionário),  
Rotinas e Procedimentos Mensais (Folha de Pagamento, Salários, Benefícios, Descontos, etc..),  
Rotinas e Procedimentos Periódicos (Férias, 13°, Impostos, INSS, etc..), E-social. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 

Curso: Elaboração de currículos e preparação para entrevista de emprego 

Descritivo: Fornecer aos alunos uma visão preparatória sobre os fatores venham a contribuir ou atrapalhar o êxito dos mesmos nos 
processos de recrutamento e seleção, apresentando as melhores formas de elaboração de currículos, incluindo os melhores 
canais para envio às empresas. Contextualizar postura corporal, equilíbrio emocional e gestão de imagem no momento de 
entrevistas presenciais e também de forma remota. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 9 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 09/11/2022 

 

Curso: Empreendedorismo, intraempreendedorismo e inovação nas organizações 

Descritivo: Conceitos de Empreendedorismo, Intraempreendedorismo e Inovação. . Características, tipos e habilidades do empreendedor. 

Características do Comportamento Empreendedor, Gestão Empreendedora, Liderança e Motivação. Empreendedorismo no Brasil. 
Práticas Empreendedoras. Ferramentas e conhecimentos úteis ao futuro empreendedor. Plano de Negócios – etapas, processos e 
elaboração. Estratégia de gestão da criatividade e da inovação. O papel dos colaboradores; a ambientação; as técnicas de geração 
de ideias. Construção de sistema de gestão da criatividade e da inovação nas organizações. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 16/11/2022 

 

Curso: Cálculo de tributos trabalhistas e previdenciários 



 

 

Descritivo: I –FOLHA DE PAGAMENTO 
 Salário e remuneração; 
 Valor e pagamento do salário; 

 Proventos/adicionais pagos em folha de pagamento; 
 Descontos sobre a folha de pagamento; 
 Cálculo da folha de pagamento; 
 13º Salário; 

 Férias; 
 Rescisão de Contrato de Trabalho; 

II –TRIBUTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 
 FGTS; 

 Previdência Social; 
 IRRF; 

 

Público-alvo: Ciências Jurídicas, Gestão & Negócios, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 

Curso: Aspectos práticos para internacionalização de munícipios 

Descritivo: A globalização permitiu o posicionamento estratégico de entes subnacionais como atores no cenário internacional, a possibilidade 

de captar recursos, buscar projetos de desenvolvimento, irmanamento de cidades, cooperação técnica etc. são apenas algumas 
das possibilidades postas aos municípios e aos estados.  
Esse curso se inicia com uma abordagem das possibilidades e caminhos para a internacionalização de um município, seguido da 
introdução ao instrumento de planejamento estratégico e análise de cenários para o entendimento do local, aplicação do modelo 

completo da SWOT e, por fim, plano de internacionalização. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 12/11/2022 

 

Curso: Como melhorar sua comunicação e marketing pessoal para ter sucesso profissional 



 

 

Descritivo: Reflete sobre os princípios e a relevância da comunicação e expressão na trajetória acadêmica e corporativa. aborda estratégias 
de oratória e de escrita formal. contempla as principais habilidades sociais e a questão da gestão de imagem. 

Público-alvo: Ciências Humanas, Comunicação & Artes, Gestão & Negócios, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 12/11/2022 

 

Curso: Descomplicando os criptoativos 

Descritivo: O curso parte do pressuposto de que o entendimento dos criptoativos (muitas vezes chamados erroneamente de 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: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 

Curso: Gestão de capital de giro 

Descritivo: Visão geral das finanças de curto prazo. Principais decisões financeiras de curto prazo. Fundamentos do Capital de Giro. Decisões 
de Curto Prazo e o impacto sobre a Necessidade de Capital de Giro. Gestão de Recebíveis. Gestão de Estoques. Gestão de 
Fornecedores. Gestão de Caixa e Planejamento Financeiro. Financiamento do Capital de Giro. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 20:40 - 22:20 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 

 
 

Curso: Matemática financeira com o uso da calculadora HP 12c e de planilhas eletrônicas 

Descritivo: Juros e montante simples; desconto simples; Juros e montante composto; taxas equivalentes, nominais e efetivas; equivalência de 

capitais; pagamentos ou prestações. 

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, 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 26/11/2022 

 

Curso: Introdutório: exames de certificação profissional ANBIMA CPA-20 

Descritivo: riscos inerentes ao mercado financeiro, compliance legal, ética e análise do Perfil do Investidor; ativos de renda fixa, renda 

variável, derivativos; fundos de investimento; previdência complementar, noções sobre hedge. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 9 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 05/11/2022 

 
 

 
 

Curso: Aprendendo lógica de programação com scratch 

Descritivo: Conceito de programação; Conceito de programa de computador; Conceito de lógica de programação; Conceito de algoritmos; 
Construção de algoritmos; Tipos de dados; Variáveis e constantes; Estruturas de Decisão e Repetição; Operadores Lógicos; 
Operadores Aritméticos; Operadores Relacionais. Entrada e saída de dados; Utilização da linguagem Scratch. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 26/10/2022, término 16/11/2022 

 

Curso: Git e GitHub: trabalhe colaborativamente e mostre todo seu potencial como desenvolvedor 

Descritivo: Uma quantidade cada vez maior de recrutadores exige dos potenciais candidatos à uma vaga de desenvolvimento de sistemas sua 
conta no GitHub. “SHOW ME THE CODE!”, eles dirão! Todo seu potencial como desenvolvedor pode ser comprovado ali. Chega de 
fazer provas de conhecimento infrutíferas, todas as provas que a empresa precisa de que você é um excelente profissional podem 
estar ali! git; gitHub; instalação; comandos; automação; porfolio 

 

ÁREA: TI & COMPUTAÇÃO 



 

 

Público-alvo: TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 12/11/2022 

 

Curso: Python básico para iniciantes na prática 

Descritivo: A proposta do curso é aprender, de forma prática, como desenvolver aplicações usando Python. Embora ele comece do básico, o 

objetivo aqui é chegar em um Python orientado a objetos e uma conexão simples com banco de dados. Na última noite das cinco 
de realização deste curso, você publicará seu código em seu GitHub e será considerado para sua avaliação neste curso, 
juntamente como a presença ao vivo e síncrona mínima de 75% (quatro dos cinco encontros). 

Público-alvo: Engenharias, TI & Computação 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 23/11/2022 

 

Curso: Desenvolvendo aplicativos para android com o app inventor 

Descritivo: Lógica de programação, tipos de variáveis, estruturas condicionais e de repetição, blocos de códigos, desenvolvimento mobile 
para sistema android. 

Público-alvo: Ciências Humanas - Educação, Engenharias, TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras, Sextas-feiras | 18:00 - 18:50 (1 hora por encontro) Início em 20/10/2022, término 25/11/2022 

 
 

Curso: Sound design para jogos digitais 

Descritivo: O Curso explicita os principais conceitos teóricos e práticos na área de criação de música e sound effects (SFX) para jogos, com sua 
historia e tipos diferentes de estilos de sons para jogos, sua criação utilizando softwares open source de música e efeitos sonoros, 

assim como a implementação e modificação sonora em jogos, com efeitos diferentes dependendo das variáveis programadas por 
via de Game Engines. 

Público-alvo: Comunicação & Artes, Engenharias, TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 30/11/2022 



 

 

 

Curso: Introdução a algoritmos e linguagem de programação 

Descritivo: Introdução à lógica de programação; Fundamentos de Algoritmos; Introdução à linguagem de programação C. 

Público-alvo: Engenharias, Gestão & Negócios, TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 12/11/2022 

 

Curso: Introdução a algoritmos e linguagem de programação 

Descritivo: Introdução à lógica de programação; Fundamentos de Algoritmos; Introdução à linguagem de programação C. 

Público-alvo: Engenharias, Gestão & Negócios, TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 12/11/2022 

 

Curso: Orientação a objetos com java 

Descritivo: Conceitos fundamentais de programação orientada a objetos – classes, objetos, operações, mensagens, métodos; polimorfismo; 

identificação de objetos; abstrações, generalização, subclasses, super classes, instanciação; herança; encapsulamento; abstração 
de agregação; abstração de composição, construtores; introdução à linguagem java. 

Público-alvo: Engenharias, Gestão & Negócios, TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 20/10/2022, término 24/11/2022 

 

Curso: Introdução ao desenvolvimento web/mobile com java/vue/android 

Descritivo: Arquitetura de aplicação web; desenvolvimento java web; introdução ao javascript/Vue.js; apresentação desenvolvimento nativo 
Android (Android Studio); Protocolos web; Noções báscias de HTML. 

Público-alvo: TI & Computação 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 20/10/2022, término 17/11/2022 



 

 

 
 

 
 
 

Curso: As pastas secas italianas na cozinha brasileira: caso Garofalo 

Descritivo: Conhecer a culinária tradicional da Itália, abrangendo a pasta seca da região de Gragnano e os principais modos de preparo. 

Público-alvo: Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 05/11/2022 

 

Curso: (I)Migração, refúgio e a crise da hospitalidade na sociedade contemporânea 

Descritivo: Identifica a crise da hospitalidade associada ao incremento das migrações espontâneas e forçadas, e critica a crise dos refugiados 
na sociedade contemporânea. 

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

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 29/10/2022 

 

Curso: Você tem medo de quê? Design de experiências memoráveis de refeição 

Descritivo: Uma brevíssima história dos restaurantes. Qual a relação entre a cultura e a alimentação. Por quais razões frequentamos 

restaurantes? O que é uma experiência de refeição? Como construir experiências de refeições memoráveis? A aplicação das 
teorias de Economia da Experiência (Pine II e Gilmore, 1998) e de Experiencescape (Pizan e Tasci, 2019) no design de experiências 
memoráveis em restaurantes. 

Público-alvo: Ciências Humanas, Gestão & Negócios, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 8 horas 

 

ÁREA: TURISMO & HOSPITALIDADE 



 

 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 26/10/2022 

 

Curso: Projeto A.MAR: responsabilidade social e ambiental pautadas pela inovação e criatividade 

Descritivo: Em parceria com o Projeto A.MAR – Pesca Artesanal – Ilha Bela – Litoral Sul – São Paulo – SP, o presente curso tem como objetivo 

geral, dotar o aluno de conhecimentos sobre responsabilidade social e ambiental como pressupostos para o desenvolvimento de 
cadeias produtivas locais e do empreendedorismo social, pautado pela inovação e criatividade. 

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 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término 26/10/2022 

 

Curso: Cruella e os stakeholders na Hospitalidade: como contribuir com os 17 ODS? 

Descritivo: Conceitos de stakeholders. Gestão para stakeholders. Hospitalidade e Hostilidade. Experienscape. ODS. ESG. O que Cruella pode 
nos ensinar? 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 22/10/2022, término 05/11/2022 

 
     

 

 

 

ÁREA: INSPIRALI 
 

 
 

Curso: Controle do estresse: técnicas de liberação muscular e relaxamento integral 



 

 

Descritivo: Neste curso o estudante aprenderá, com o intuito de praticar ao longo do seu dia-a-dia: técnicas e exercícios práticos de auto 
percepção e atenção plena ao momento e ao corpo, técnicas de meditação e meditação guiada, técnicas de automassagem, 
exercícios de alongamento muscular e aquecimento articular, atividades de ginástica para o relaxamento corporal e atividades de 
liberação muscular e pontos de pressão. 

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: Sextas-feiras | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 21/10/2022  , término 25/11/2022 

 

Curso: Diabetes, uma pandemia incontrolável? Atualização e perspectivas futuras 

Descritivo: A epidemiologia global do diabetes, fisiopatologia - por onde tudo começa?, o diagnóstico, a classificação em tipos (1, 2, 
gestacional, insipidus e outros), as comorbidades e complicações relacionadas, os tratamentos disponíveis no sus e na rede 
privada, e as tecnologias atuais e futuras - levarão à cura? 

Público-alvo: Ciências Médicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 20/10/2022  , término 17/11/2022 

 

Curso: Meu paciente é surdo! E agora? 

Descritivo: Bases históricas, legais e conceituais da surdez. A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) – aspectos identitários, culturais, linguísticos 

e comunicativos. Direitos da Comunidade Surda no Acesso à Saúde. Princípios de Inclusão e Acessibilidade no Atendimento ao 
Paciente Surdo nos Espaços de Atenção à Saúde. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 21/10/2022  , término 25/11/2022 
 

 
 

 

ÁREA: HUB 



 

 

 

 
 

Curso: Direito digital e comportamento humano: I.A., seus reflexos jurídicos e sociais 

Descritivo: Introdução ao universo Digital. Direito Digital e suas peculiaridades. Redes sociais e o excesso de prazer (dopamina domina). 
Psicologia e Tecnologia. Inteligência Artificial e Algoritmos. Discriminação Algorítmica e decisões automatizadas. Confluências 

entre I.A. e LGPD.  Fake News e o consumo de conteúdos políticos. Democracia e I.A. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, TI & Computação 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022  , término 23/11/2022 

 

Curso: Conheça o MySQL 

Descritivo: O MySQL é o banco de dados de código aberto mais popular do mundo. Apesar de seus recursos poderosos, ele é simples de 
configurar e fácil de usar. Neste curso você irá aprender técnicas de como modelar e projetar banco de dados relacionais usando a 
tecnologia do MySQL. Além disso, aprenderemos juntos como consultar e manipular dados nas tabelas do MySQL usando a 
Linguagem de Consulta Estruturada (SQL). 

Público-alvo: Engenharias, TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro) Início em 19/10/2022  , término 16/11/2022 

 
 

 

 

ÁREA: CURSO DE EXTENSÃO LOCAL 
 

 
 

Curso: Desmistificando a Escrita Acadêmica 



 

 

Descritivo: Fornecer instrumentos ao discente para a realização da pesquisa, com procedimentos teórico-metodológicos para 
desenvolvimento de manuscritos que resultem em artigos científicos, publicados. Desenvolvendo assim, um manuscrito de revisão 
bibliográfica com vista à submissão na forma de artigo científico em periódico de escolha. 

 

Público-alvo: Todos os cursos de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 19/10/2022, término  30/11/2022   

Abrangência: Ages - campus Jacobina 

Modalidade: Digital 

 


