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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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

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

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 

CAMPUS TAMBIÁ 

Projeto:  Descarte consciente de medicamentos 

Descritivo:  Os profissionais de saúde precisam trabalhar integrados em um contexto de multi e interprofissionalidade e isso representa uma 
inovação em relação ao cuidado tradicional. A atuação dos profissionais de saúde no cuidado direto ao paciente, à família e à 
comunidade, a fim de orientar sobre o manejo dos medicamentos e promover a saúde através da educação é um desafio para o 
sistema de saúde brasileiro. Nesta temática, o projeto visa desenvolver as competências necessárias para discutir de forma 
multidisciplinar sobre o  armazenamento e descarte de medicamentos, orientando a população neste manejo. 

Número de vagas:  40 
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Público-alvo:  Enfermagem, Farmácia 

Carga horária:  80 horas. 

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

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos do nordeste brasileiro 

Descritivo:  Fitoterapia: conceito, histórico, importância, metodologia. • Contextualização: clínica, farmacológica, terapêutica e toxicológica. • 
Interdisciplinaridade com as terapias não convencionais e as medicinas alternativas. Inter-relacionamento da Fitoterapia com a 
medicina popular e modos de preparo • A Fitoterapia no atendimento primário à saúde e à melhoria da qualidade de vida. • A Política 
Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos. • A Fitoterapia como ciência. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Design de Animação, Design de Games, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, Agronomia, Biomedicina, Ciências 
Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia Arte e Educação, Psicologia, Psicologia e 
Trabalho Humano, Química - Bacharelado, Química – Licenciatura, Direito, Segurança Privada, Segurança Pública Animação, 
Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Engenharia de Alimentos, Administração de Empresas, Administração Pública, 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais, Redes de Computadores Gastronomia 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 9:00  - 12:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos do nordeste brasileiro 

Descritivo:  Fitoterapia: conceito, histórico, importância, metodologia. • Contextualização: clínica, farmacológica, terapêutica e toxicológica. • 
Interdisciplinaridade com as terapias não convencionais e as medicinas alternativas. Inter-relacionamento da Fitoterapia com a 
medicina popular e modos de preparo • A Fitoterapia no atendimento primário à saúde e à melhoria da qualidade de vida. • A Política 
Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos. • A Fitoterapia como ciência. 

Número de vagas:  40 
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Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Games, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, Agronomia, Biomedicina, Educação 
Física, Enfermagem, Estética, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Arte e Educação, Psicologia, Química - Bacharelado, 
Química - Licenciatura Serviços Judiciais, Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Linguagem, Cultura e 
Sociedade, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Materiais, Administração de Empresas, Gestão da Inovação e 
Empreendedorismo, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais, Modelagem Gráfica e Jogos de Computador, 
Gastronomia, Eventos: Planejamento, Organização e Comunicação  

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Direitos Humanos fundamentais no ambiente Digital 

Descritivo:  Diante da universalização do acesso à tecnologia, evidencia-se que a garantia dos direitos humanos no ambiente digital apresenta 
novos desafios. Assim, o projeto Direitos Humanos Fundamentais no Ambiente Digital tem o escopo de realizar estudos para melhor 
compreensão do tema visando interdisciplinaridade entre direitos e garantias constitucionais, uso de Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) e regulação tecnológica a partir de microssistemas jurídicos como a Lei Geral de Telecomunicações, o Marco Civil 
da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Código de Defesa do Consumidor. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Ciências Jurídicas 

Carga horária:  80 horas. 

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

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Inclusão das Práticas integrativas e complementares em uma USF 

Descritivo:  Compreensão do que são as práticas integrativas e complementares em saúde, compreendendo como são implantadas as PICS no 
serviços de saúde, quais são os principais sofrimentos serão encontrados nos usuários que serão atendidos, quais pontos anatômicos 
podem diminuir certos sintomas apresentados, através da auriculoterapia e aromaterapia. 
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Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira, Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira| 09:00:00 - 14:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Criando experiências memoráveis 

Descritivo:  A motivação do projeto é acolher os alunos que por alguma deficiência de sua formação escolar ou por se sentirem excluídos, estão 
desestimulados em seguir no curso. Assim, o objetivo geral consiste em criar experiências positivas e significativas para os alunos 
durante sua jornada acadêmica. Dentre as atividades a serem realizadas, destacam-se análise de filmes e obras literárias; desafios 
de aprender algo novo; intercâmbios com demais projetos extensionistas; atividade no Parque Sólon de Lucena e atividades lúdicas. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Pedagogia, Serviço Social, Comunicação e Marketing, Comunicação Social - Publicidade e 
Propaganda, Fotografia, Administração, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Logística, Marketing 

Carga horária:  60 horas. 

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

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Uso de sequência didática no ensino bilíngue –Português/LIBRAS 

Descritivo:  Formação e prática do ensino através de sequência didática. Estudos das línguas português e de sinais brasileira. Compreensão do 
bilinguismo. Procedimentos pedagógicos e metodológicos no ensino de línguas. 
 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Pedagogia 

Carga horária:  80 horas. 
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Dias e horários: Quarta-Feira| 19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Avaliação física laboratório de cineantropometria – LABCI/FPB 

Descritivo:  Saúde e Qualidade de vida; Avaliação Física; Desempenho humano; Composição corporal. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Educação Física, Fisioterapia, Naturologia, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Terça-Feira, Quinta-feira| 8:00:00  - 11:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Antirracismo: a busca pelo ser-múltiplo no mundo 

Descritivo:  Discute o processo de surgimento de identidade e de povo no Brasil, com ênfase a investigar a origem das desigualdades sociais a 
partir da raça. Procura abordar os espaços públicos na sociedade que produzem discursos e estruturas sociais que são autorizados e 
legitimados, enquanto outros enfrentam silenciamento e invisibilidade, o que se traduz no racismo estrutural. Realizar campanhas e 
conscientização acerta da temática Antirracista dentre os discentes da FPB – Faculdade Internacional da Paraíba. 

Número de vagas:  50 

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

Carga horária:  120 horas. 

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

Modalidade:  Presencial 

Projeto:  Avaliação física laboratório de cineantropometria – LABCI/FPB 
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Descritivo:  Saúde e Qualidade de vida; Avaliação Física; Desempenho humano; Composição corporal. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia, Naturologia, Nutriçãoc 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Terça-Feira, Quinta-feira| 14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  A pandemia da COVID-19: o que a população precisa saber? 

Descritivo:  O projeto visa sensibilizar a população quanto a necessidade da vacinação e das medidas para o enfrentamento da pandemia da 
Covid-19. Os discentes selecionados participarão de encontros presenciais de capacitação, planejamento e construção de material 
educativo. As ações serão voltadas à orientação da população quanto à vacinação, dose de reforço e medidas de contenção da 
pandemia. O projeto atenderá usuários do Laboratório Acadêmico de Análises Clínicas Maria Von Paurmatage Deane em parceria 
com a Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB. O projeto é voltado a discentes dos Cursos de Graduação das áreas de Saúde 
(Biomedicina, Farmácia, Enfermagem e Nutrição). 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 9:00:00  - 11:50:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Avaliação física laboratório de cineantropometria – LABCI/FPB 

Descritivo:  Saúde e Qualidade de vida; Avaliação Física; Desempenho humano; Composição corporal 

Número de vagas:  40 
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Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia, Naturologia, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Terça-Feira, Quinta-feira| 18:30:00 - 21:30:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  A pandemia da COVID-19: o que a população precisa saber? 

Descritivo:  O projeto visa sensibilizar a população quanto a necessidade da vacinação e das medidas para o enfrentamento da pandemia da 
Covid-19. Os discentes selecionados participarão de encontros presenciais de capacitação, planejamento e construção de material 
educativo. As ações serão voltadas à orientação da população quanto à vacinação, dose de reforço e medidas de contenção da 
pandemia. O projeto atenderá usuários do Laboratório Acadêmico de Análises Clínicas Maria Von Paurmatage Deane em parceria 
com a Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB. O projeto é voltado a discentes dos Cursos de Graduação das áreas de Saúde 
(Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição). 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Avaliação física laboratório de cineantropometria – LABCI/FPB 

Descritivo:  Saúde e Qualidade de vida; Avaliação Física; Desempenho humano; Composição corporal.  
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Terça-Feira, Quinta-feira| 8:00:00  - 11:00:00  
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Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Avaliação do risco nutricional de crianças em âmbito hospitalar 

Descritivo:  Identificação do risco nutricional das crianças hospitalizadas através da triagem e avaliação nutricional e como a alimentação pode 
influenciar na qualidade de vida das mesmas diminuindo o tempo de internação. A avaliação consiste em aferir peso e altura, onde 
por meio dos dados coletados, seja realizado a avaliação do risco nutricional e consequentemente orientações de acordo com a 
classificação do diagnóstico. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Nutrição 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira, Terça-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira| 8:00:00  - 11:50:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Fabrica de software 

Descritivo:  A Fábrica de software, é um projeto que visa potencializar o aprendizado dos alunos no desenvolver, modelar sistemas para o 
mercado de trabalho. 
Após pesquisarmos durantes 2 anos (dois anos) , detectamos o déficit na capacitação e habilidades técnicas exigidas no mercado 
pelo trabalho nos alunos das Tis em geral, constatamos que os discentes não estavam preparados para enfrentarem os desafios do 
mercado de trabalho. 
Sendo, assim, criamos a fábrica de software, local onde os alunos irão receber capacitação e desenvolver competências para 
poderem entrarem no mercado de trabalho. 
 

Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Design de Games, Design de Games – Bacharelado, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Industrial Elétrica, 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados: Data Science, Big Data e BI, Big Data e Inteligência Analítica, Ciência da 
Computação, Ciência dos dados, Curso Superior de Tecnologia em Análise E Desenvolvimento de Sistemas, Defesa Cibernética, 
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Desenvolvimento Soluções Java Web, Gestão da Tecnologia da Informação, Jogos Digitais, Modelagem Gráfica e Jogos de 
Computador, Processamento de Dados, Redes de Computadores, Segurança da Informação, Segurança em Redes de 
Computadores, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Sexta-feira, Sábado| 19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Qualidade de vida para a população LGBTQIAP+ no campus FPB João Pessoa (QVIDA+) 

Descritivo:  Qualidade de vida; Políticas Institucionais; Políticas Públicas, Saúde e proteção da população LGBTQIAP+; Comunicação. 

Número de vagas:  40 

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

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 09:00 às 11:50 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Qualidade de vida para a população LGBTQIAP+ no campus FPB João Pessoa (QVIDA+) 

Descritivo:  Qualidade de vida; Políticas Institucionais; Políticas Públicas, Saúde e proteção da população LGBTQIAP+; Comunicação. 

Número de vagas:  40 

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

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Segunda- feira| 19:00:00 - 22:00:00 
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Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Treinamento funcional 

Descritivo:  Treinamento baseada na funcionalidade, que, primordialmente, inclui a seleção de atividades, exercícios e movimentos 
considerados funcionais. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira, Quarta-Feira, Sexta-feira| 14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Treinamento funcional 

Descritivo:  Treinamento baseada na funcionalidade que, primordialmente, inclui a seleção de atividades, exercícios e movimentos considerados 
funcionais. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira, Quarta-Feira, Sexta-feira| 8:00:00  - 11:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Treinamento funcional 

Descritivo:  Treinamento baseada na funcionalidade, que, primordialmente, inclui a seleção de atividades, exercícios e movimentos 
considerados funcionais 

Número de vagas:  40 
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Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Fisioterapia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira, Quarta-Feira, Sexta-feira| 18:30:00 - 21:30:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Uso de sequência didática no ensino bilíngue – Português/LIBRAS 

Descritivo:  Formação e prática do ensino através de sequência didática. Estudos das línguas português e de sinais brasileira. Compreensão do 
bilinguismo. Procedimentos pedagógicos e metodológicos no ensino de línguas. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Letras, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Pedagogia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Sala de investimento de risco 

Descritivo:  Análise de Investimentos financeiros em renda variável, com foco de estudo em análise Econômica (fundamentos da economia 
nacional), análise Fundamentalista (fundamentos da contabilidade e análise de empresas) e análise Técnica (fundamentos de 
comportamentos gráficos). O objetivo é capacitar o aluno para que ele saiba como exercer a profissão de assessor de investimentos, 
para que em um futuro próximo e com a certificação correta, o mesmo possa ter competitividade para ingressar no mercado de 
trabalho, sejam em bancos comerciais e múltiplos, sejam corretoras de valores ou bancos de investimentos. 

Número de vagas:  40 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 16:00:00 - 19:00:00 
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Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Colhendo sementes: horta comunitária da FPB 

Descritivo:  O projeto “Colhendo sementes - horta comunitária da FPB” fomenta a construção de uma horta comunitária orgânica no campus. 
O projeto prevê o plantio de mudas, sejam elas medicinais ou para uso alimentício; utilizando espaços ociosos das IES. Além disso o 
projeto busca a diversidade biológica e social, respeitando o bioma e, buscando o entendimento da biodiversidade, da agroecologia 
e dos impactos econômicos que uma “simples” colheita pode trazer para a sociedade. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gastronomia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Terça-Feira, Quinta-feira| 14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Primeiros socorros nas escolas 

Descritivo:  Os "primeiros socorros na Escola" protegem a vítima contra maiores danos até a chegada de um profissional especializado. Tais 
procedimentos, muitas vezes, são fundamentais em situações de risco de vida, principalmente em escolas onde existem crianças. 
Vale salientar, ainda, que os primeiros socorros não substituem por completo a necessidade de um profissional da saúde, médico 
e/ou enfermeiro, mas é extremamente importante que haja esse primeiro atendimento e que professores e funcionários estejam 
preparados para situações de risco envolvendo alunos e até mesmo outros funcionários, devendo ter noções básicas de "primeiros 
socorros" para salvar vidas. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Enfermagem, Fisioterapia 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 14:30:00 17:30:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:  Primeiros socorros nas escolas 

Descritivo:  Os "primeiros socorros na Escola" protegem a vítima contra maiores danos até a chegada de um profissional especializado. Tais 
procedimentos, muitas vezes, são fundamentais em situações de risco de vida, principalmente em escolas onde existem crianças. 
Vale salientar, ainda, que os primeiros socorros não substituem por completo a necessidade de um profissional da saúde, médico 
e/ou enfermeiro, mas é extremamente importante que haja esse primeiro atendimento e que professores e funcionários estejam 
preparados para situações de risco envolvendo alunos e até mesmo outros funcionários, devendo ter noções básicas de "primeiros 
socorros" para salvar vidas. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Enfermagem 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Enfermagem sem fronteiras 

Descritivo:  Enfermagem Pediátrica: Politica publica de atenção à saúde da criança. Metodologia da assistência de Enfermagem aplicada a 
criança sadios e com afecções prevalentes. Consultas de Puericultura pelo Enfermeiro. Doenças Prevalentes na Infância. Coleta e 
análise de dados. Estratégias de Prevenção a doenças na infância. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Enfermagem 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 9:00:00  - 12:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) 
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Descritivo:  Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal(NAF) é um projeto de extensão que é desenvolvido nas instituições de ensino no Brasil, que conta 
com a parceria da Receita Federal do Brasil(RBF). A partir desta parceria, o NAF de cada IES busca oferecer serviços contábeis e fiscais 
de maneira gratuita à comunidade. Por meio dessa interação entre a RFB, IES, acadêmicos e comunidade é possível promover a 
responsabilidade social de acadêmicos e futuros profissionais contadores. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Administração, Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Econômicas 
e de Investimento, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Comércio Internacional - 
Bacharelado, Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, 
Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão da Qualidade, Gestão da Segurança Pública, Gestão de Recursos 
Humanos, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão Portuária, Gestão Pública, Logística, Marketing, Marketing - Bacharelado, 
Marketing Digital, Negócios Digitais, Processos Gerenciais, Relações Internacionais, Secretariado, Secretariado Executivo Bilíngue, 
Segurança Pública 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira, Quarta-Feira, Sexta-feira| 9:00:00  - 12:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) 

Descritivo:  O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal(NAF) é um projeto de extensão que é desenvolvido nas instituições de ensino no Brasil, que 
conta com a parceria da Receita Federal do Brasil(RBF). A partir desta parceria, o NAF de cada IES busca oferecer serviços contábeis 
e fiscais de maneira gratuita à comunidade. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira, Quarta-Feira, Sexta-feira| 14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:  Conscientiza: o foco é a prevenção! 

Descritivo:  Conscientização; Divulgação; Qualidade de vida; Políticas públicas; Prevenção e promoção à saúde; Importância de realização de 
exames laboratoriais na primeira consulta; Acompanhamento nutricional. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Biomedicina, Farmácia, Nutrição 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 8:00:00  - 11:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Conscientiza: o foco é a prevenção! 

Descritivo:  Conscientização; Divulgação; Qualidade de vida; Políticas públicas; Prevenção e promoção à saúde; 
Importância de realização de exames laboratoriais na primeira consulta; Acompanhamento 
nutricional. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Biomedicina, Farmácia, Nutrição 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Acompanhamento antropométrico e nutricional de clientes de uma rede de academias em João Pessoa/PB 

Descritivo:  Realizar avaliação antropométrica, utilizando instrumentos como, fita métrica, estadiômetro, balança e adipômetro. Além de fazer 
um levantamento do consumo alimentar e da ingestão de suplementos alimentares dos pacientes frequentadores de uma rede de 
academias em João pessoa/Paraíba, onde eles são atendidos pelos estagiários na mesma. O perfil alimentar e do uso de suplementos 
se dá através da aplicação de um questionário. 

Número de vagas:  40 
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Público-alvo:  Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira, Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira| 8:00:00  - 11:30:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  A arte como ferramenta de práticas de educação em saúde 

Descritivo:  As práticas educativas em saúde devem ser dialógicas, focadas nas realidades de vida dos usuários dos serviços de saúde. Dentre as 
diversas ferramentas utilizadas nas práticas de educação e saúde, a arte se destaca por poder atuar como um meio facilitador e 
incentivador de reflexões e aprendizados, inclusive no âmbito da saúde e do autocuidado, que muitas vezes se revela como um 
recurso capaz de envolver os sujeitos por meio de uma experiência vivida. Assim, o presente projeto se propões a desenvolver e 
analisar o potencial da arte como facilitador nas práticas de educação em saúde na cidade de João Pessoa. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física, Educação 
Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Estética, Estética e Cosmética, Estética e Cosmética - Ênfase em 
Maquiagem Profissional, Estética e Cosmética - Ênfase em Visagismo e Terapia Capilar, Ética e Saúde, Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Gerontologia Educacional, Gestão Hospitalar, Medicina, Naturologia, Nutrição, Odontologia, Podologia, 
Quiropraxia, Radiologia, Sistemas Biomédicos, Visagismo e Terapia Capilar 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quinta-feira| 14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  FPB cultura e arte 

Descritivo:  O projeto aborda a diversidade cultural, tradições e costumes regionais. Trata da pluralidade e das diferentes manifestações 
artísticas como sendo responsável pela construção da identidade regional e nacional. 

Número de vagas:  40 
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Público-alvo:  Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde Ciências Humanas e da Educação, Ciências 
Jurídicas, Comunicação e Artes Engenharias, Gestão e Negócios TI e Computação, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária:  80 horas. 

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

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  Perfil antropométrico de pacientes hospitalizados assistidos pelos estagiários em nutrição 

Descritivo:  Identificação do perfil antropométrico dos pacientes hospitalizados e fazer com que a referida avaliação auxilie na condução do 
tratamento nutricional no âmbito hospitalar utilizado. A avaliação consiste em aferir peso e altura, por meio de cálculos já 
preconizasos, ultilisando as aferiçoes das seguintes medidas: circunferência do braço, circunferênciada panturrilha, altura do joelho, 
quando não for possível utilizar a balança e o estadiômetro 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Nutrição 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira, Terça-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira| 8:00:00  - 11:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Hermes conversor para LIBRAS 

Descritivo:  Após realizarmos um estudo durante um ano, descobrimos que uma boa parte de nossos alunos que tem como primeira língua 
libras, tem muita dificuldade em trabalhar com internet, pois existem algumas palavras que os significados tem que ser 
transliterados.  
Nesse projeto iremos desenvolver um sistema para ler as paginas e transformar em línguas de sinais. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia e Trabalho Humano, Ciências Jurídicas, TI e Computação 
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Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Educação empreendedora 

Descritivo:  Executar atividades de elaboração de Matriz SWOT, Matriz de prioridades, Plano de negócios, auxiliar o público-alvo na resolução 
de problemas de gestão por meio da consultoria empresarial. 

Número de vagas:  40 

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

Carga horária:  80 horas. 

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

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Freireanos na FPB 

Descritivo:  O projeto surge como resposta à demanda de uma sociedade desumana, injusta e desigual e que precisa ser consciente de seu papel 
no que tange a cidadania. Nesse sentido, buscamos intervir na realidade a partir de atividades e vivências de ações educativas no 
âmbito da Faculdade Internacional da Paraíba - FPB, tendo o/a estudante como protagonista do processo na perspectiva de uma 
educação transformadora baseada na concepção das obras de Paulo Freire que alcançará a comunidade interna e externa do seu 
território de atuação. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Letras, Pedagogia, Psicologia 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 9:00:00  - 11:50:00  

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Freireanos na FPB 

Descritivo:  O projeto surge como resposta à demanda de uma sociedade desumana, injusta e desigual e que precisa ser consciente de seu papel 
no que tange a cidadania. Nesse sentido, buscamos intervir na realidade a partir de atividades e vivências de ações educativas no 
âmbito da Faculdade Internacional da Paraíba - FPB, tendo o/a estudante como protagonista do processo na perspectiva de uma 
educação transformadora baseada na concepção das obras de Paulo Freire que alcançará a comunidade interna e externa do seu 
território de atuação. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Letras, Pedagogia, Psicologia 

Carga horária:  120 horas. 

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

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Espaço kids 

Descritivo:  Formação e prática de atividades destinadas ao entretenimento e desenvolvimento de crianças entre cinco e dez anos por meio de 
brinquedos, brincadeiras lúdicas, atividades artísticas com acompanhamento de extensionistas. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Educação Física, Nutrição, Pedagogia, Psicologia  

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 09:00:00 - 11:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Espaço Kids 

Descritivo:  Formação e pratica de atividades destinadas ao entretenimento e desenvolvimento de crianças entre cinco e dez anos por meio de 
brinquedos, brincadeiras lúdicas, atividades artísticas com acompanhamento de extensionistas. 

Número de vagas:  40 
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Público-alvo: Educação Física, Nutrição, Letras, Pedagogia, Psicologia 

Carga horária:  80 horas. 

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

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Avaliação Física Laboratório de Cineantropometria (LABCI/FPB) 

Descritivo:  Saúde e Qualidade de vida; Avaliação Física; Desempenho humano; Composição corporal  
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Quinta-feira | 14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Avaliação Física Laboratório de Cineantropometria – LABCI/FPB 

Descritivo: Saúde e Qualidade de vida; Avaliação Física; Desempenho humano; Composição corporal 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Quinta-feira| 18:30:00 - 21:30:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Projeto Doce Cuidado 

Descritivo:   
O projeto de extensão “Doce cuidado” visa promover ações assistenciais, preventivas e educativas à população com diabetes mellitus 
do tipo 2 cadastradas nas Unidades de Saúde da Famílias (USF) José Américo e Mangabeira Integrada, ambas situadas no município 
de João Pessoa – PB, inteirando a importância da adesão ao tratamento, enfatizando àquele não farmacológico, assim como 
esclarecer os sinais, sintomas, diagnóstico e suas comorbidades no âmbito primário. Os encontros serão semanais, acontecendo de 
forma híbrida, sendo a forma remota no turno da noite, e as formas presenciais durante o dia, uma vez que as ações nas USFs só 
podem ser realizadas nos turnos da manhã e da tarde. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Estética, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição 

Carga horária:  120 horas. 

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

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Reutilização de módulos de energia solar fotovoltaica em comunidades rurais 

Descritivo:  Imersão do aluno em comunidades rurais em busca de solução baseada em sustentabilidade energética, impactando na produção 
agrícola de pequenos produtores (baixa renda), através do uso da Energia solar fotovoltaica ON-GRID e OFF- GRID; Sistemas 
autônomos de bombeamento de água; Motores elétricos CC e CA; Controlador de carga e inversores; Medições elétricas; Normas 
ABNT pra projetos em baixa tensão; Mecânica dos fluidos aplicada em bombeamento de água; Poços artesianos e Cisternas; Sistemas 
de irrigação para agricultura familiar. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Agronomia, Engenharia Agronômica, Gestão Ambiental, Gestão do Agronegócio, Engenharias 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sábado | 15:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: A Psicologia Escolar Educacional e a escolha profissional de jovens estudantes 

Descritivo: Compreensão da orientação profissional como um campo de atuação tradicional na Psicologia Escolar Educacional. Discute a 
consciencialização de forma precoce dos jovens está relacionada relativamente à mediação das aprendizagens escolares, por 
considerar a escola como um espaço de socialização que oferece educação técnica e comportamental, sendo um ambiente propício 
e fundamental para se falar de escolhas profissionais. Promove a discussão do papel do psicólogo como um auxiliador da comunidade 
escolar (alunos, professores, gestão) na promoção de experiências do contexto real de trabalho que influenciam nas escolhas 
vocacionais dos jovens. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira| 08:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: A Psicologia escolar educacional e a escolha profissional de jovens estudantes 

Descritivo: Compreensão da orientação profissional como um campo de atuação tradicional na Psicologia Escolar Educacional. Discute a 
consciencialização de forma precoce dos jovens está relacionada relativamente à mediação das aprendizagens escolares, por 
considerar a escola como um espaço de socialização que oferece educação técnica e comportamental, sendo um ambiente propício 
e fundamental para se falar de escolhas profissionais. Promove a discussão do papel do psicólogo como um auxiliador da comunidade 
escolar (alunos, professores, gestão) na promoção de experiências do contexto real de trabalho que influenciam nas escolhas 
vocacionais dos jovens. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira| 18:00:00 - 21:00:00 
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Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Treinamento funcional 

Descritivo: Treinamento baseada na funcionalidade, que, primordialmente, inclui a seleção de atividades, exercícios e movimentos considerados 
funcionais. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quarta-Feira, Sexta-feira| 14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Treinamento funcional 

Descritivo: Treinamento baseado na funcionalidade, que, primordialmente, inclui a seleção de atividades, exercícios e movimentos considerados 
funcionais.  
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quarta-Feira, Sexta-feira| 18:30:00 - 21:30:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Parasitologia na feira 

Descritivo: Pesquisa de helmintos ou protozoários em hortaliças frescas coletadas em feiras livres e hortifrútis de supermercados de João 
Pessoas-PB, com a análise e resultados obtidos, estando o trabalho de levantamento e discussão de dados entre os discentes e a 
comunidade voltados diretamente para a prevenção, diagnóstico e intervenção. Compreender a interação dos parasitas encontrados 
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e os hospedeiros envolvidos. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde, Engenharia Ambiental, Gastronomia 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta- feira das 09:00 às 11:50 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Parasitologia na feira 

Descritivo: Pesquisa de helmintos ou protozoários em hortaliças frescas coletadas em feiras livres e hortifrútis de supermercados de João 
Pessoas-PB, com a análise e resultados obtidos, estando o trabalho de levantamento e discussão de dados entre os discentes e a 
comunidade voltados diretamente para a prevenção, diagnóstico e intervenção. Compreender a interação dos parasitas encontrados 
e os hospedeiros envolvidos. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde, Engenharia Ambiental 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Sexta- Feira das 14:00 às 17:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Dispositivos IoT para sensoriamento de máquinas e eficiência energética 

Descritivo: Imersão do aluno no desenvolvimento de dispositivos IoT, através do uso de sistemas microcontrolados; Uso de sensores elétricos 
para medição de corrente e tensão de equipamentos elétricos; Interpretação de dados obtidos através de sensoriamento; 
Programação de microcontrolador ESP8266; Aplicação WEB para monitoramento remoto; Criação de aplicativo para dispositivo 
smartphone; Conversão de unidades de medidas de energia e associação a custos tarifários; Interpretação e criação de gráficos. 

Número de vagas:  40 
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Público-alvo:  Engenharias, TI e Computação 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sábado| 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Aprova CRC 

Descritivo: Agregar com conteúdo de revisão, conhecimentos necessários para a aprovação no exame de suficiência do CRC 2023, juntos aos 
discentes da faculdade e estudantes de ciência contábeis da comunidade local, com simulados, materiais de apoio e resolução de 
questões por professores especialistas dos assuntos chaves do exame. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Ciências Contábeis 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Terça-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira| 18:00:00 - 21:30:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Como funciona o meu país? 

Descritivo: Projeto voltado para a promoção do ensino jurídico através de cursos e palestras em instituições de ensino médio na cidade de João 
Pessoa, com ênfase nos conceitos básicos sobre País, Constituição, Leis, Direito Constitucional e Direitos Humanos, Democracia, 
Direitos Fundamentais, Organização Política e do Estado, Direito Eleitoral e Cidadania, Direito Ambiental e Meio Ambiente 
 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Gestão Ambiental, Serviço Social, Direito, Serviços Judiciais, Comunicação e Marketing, Comunicação Social - Publicidade e 
Propaganda, Jornalismo, Produção Editorial 

Carga horária:  120 horas. 

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

 

Projeto: Empreende mais 

Descritivo: Este projeto defende a qualificação e o estímulo ao empreendedorismo para nossos discentes, egressos e comunidade em geral, 
principalmente aos Micro e pequenos empreendedores. É um projeto que aposta na força do empreendedorismo para melhoria do 
cenário socioeconômico local. Será realizada semanalmente uma oficina de negócios com O MODEL BUSINESS CANVAS. Nosso 
público-alvo são graduandos e egressos da faculdade em geral e comunidade local. Será montada uma equipe com os próprios 
participantes do projeto para ajudarem na divulgação, além de manter a organização do projeto. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Arquitetura e Design, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão 
e Negócios, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária:  90 horas. 

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

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Cozinha que educa e transforma 

Descritivo:  A conceituação de gastronomia é ampla e diversa. Savarin (1995, p. 57), em sua obra “A fisiologia do gosto”, diz que “gastronomia 
é o conhecimento fundamentado de tudo o que se refere ao homem, na medida em que se alimenta”. O “Cozinha que educa e 
Transforma!” ensina confeitaria básica, panificação e técnicas gastronômicas que são empregadas para o reaproveitamento de 
subprodutos que normalmente são jogados no lixo. Este projeto se justifica pela necessidade de um maior diálogo com a comunidade 
e é primordial para expandir a visão de mundo dos alunos e professores que participam das atividades, com vistas à formação de 
profissionais cidadãos, conscientes de seu papel social. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gastronomia 

Carga horária:  80 horas. 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Dias e horários:   Quarta-Feira| 08:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Prevalência de patologias em público atendido em ações sociais 

Descritivo:  A promoção a saúde deve estar relacionada ao incentivo de bons hábitos através de ações e estratégias educativas, principalmente 
quando se trata da prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. A avaliação nutricional será realizada por meio de peso e 
altura, além do uso de anamnese como ferramenta de apoio para essa classificação de estado nutricional. É importante também 
identificar fatores como frequência de realização de exames bioquímicos, além do uso de medicamentos, que muitas vezes é feito 
de forma desordenada e por conta própria. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Biomedicina, Farmácia, Nutrição 

Carga horária:  120 horas. 

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

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Se esse Tambiá fosse meu... 

Descritivo:  “Se esse Tambiá fosse meu...” é um projeto de extensão que tem o objetivo de identificar e mapear os casarios antigos e as áreas 
verdes do bairro de Tambiá, um espaço histórico e tradicional da cidade de João Pessoa (PB), no período de cinco meses. Um dos 
problemas previamente identificado consiste na segurança e o descaso, o esquecimento, por parte das autoridades públicas em 
relação ao bairro, que por força dos seus próprios moradores, se mantém identificada como comunidade, mas, que não está incluída 
nos programas e ações de melhoria urbanísticas dos órgãos públicos. Um bairro histórico, com belos casarios que fazem parte do 
patrimônio da cidade e com áreas verdes não... 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design Gráfico - Bacharelado, Metodologia em Prática em Arqueologia: Processos em 
Campo e Laboratório, Geografia, Gestão Ambiental, Arte e Educação, História, História - Licenciatura, Letras, Cinema e Audiovisual, 
Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 
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Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção Cultural, 
Produção Editorial, Produção Fonográfica, Produção Fonográfica - Música Eletrônica, Produção Fonográfica - Produção Musical, 
Produção Multimídia, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Teatro, Tecnologia 
em Produção Fonográfica - Produção Musical, Tecnologia em Produção Multimídia – CoMarketing, Sistemas de Informação, 
Eventos, Eventos: Planejamento, Organização e Comunicação, Gestão de Turismo, Turismomunicação em Mídias Digitais, 
Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária,  

Carga horária:  120 horas. 

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

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Pasta seca italiana no Brasil: história e cultura 

Descritivo:  Características históricas, geográficas e culturais da pasta seca italiana, e de sua vinda com a imigração italiana para o Brasil, com 
seus reflexos na gastronomia Brasileira. Produção de vídeo documentário com pesquisa e entrevistas. Produção de vídeos com 
receitas tradicionais. Identificação de produções culinárias familiares. Utilização da pasta seca em restaurantes. Práticas Alimentares: 
Gastronomia de resgate, memória e cultura. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Comunicação e Marketing, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), 
Produção Audiovisual, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado 

Carga horária:  80 horas. 

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

Modalidade:  Híbrido 
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NACIONAL 

Projeto:   CEI: Centro de empreendedorismo e inovação 

Descritivo: Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI) é a estrutura dinamizadora do ecossistema de empreendedorismo e inovação do 
Ecossistema Ânima, sendo responsável pela articulação e  promoção de atividades com foco no desenvolvimento de 
empreendedorismo e inovação para  estudantes, empresas e ecossistema local. 

Número de vagas:  200 

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

Carga horária:  120 horas. 

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

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Elaboração de jogos didáticos para difusão de ideias sustentáveis 

Descritivo:  O projeto tem como proposta a união duas temáticas: aprendizagem por jogos e a sustentabilidade. Nesse sentido, serão elaborados 
jogos de aprendizagem com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre sustentabilidade e práticas sustentáveis. Para tal, serão 
debatidos tópicos relacionados a: fundamentos da sustentabilidade em diferentes perspectivas; Agenda 2023; Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e design de jogos de aprendizagem. Ao longo do período de execução, serão realizados oito 
encontros virtuais e síncronos para debate e acompanhamento da elaboração do jogo, posteriormente os jogos serão aplicados na 
comunidade alvo. 

Número de vagas:  120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Arte e Educação, Geografia - Licenciatura, História, História - 
Licenciatura, Letras, Letras - Inglês, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Letras - Tradutor e 
Intérprete, Língua Espanhola e Literaturas, Língua Inglesa, Matemática, Matemática - Licenciatura, Psicologia, Psicologia e Trabalho 
Humano, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Ciências Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, 
Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 
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Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sábado das 08:00 às 11:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   A saudabilidade da cozinha terapêutica 

Descritivo:  História da alimentação; Antropologia alimentar; Cultura alimentar; Guias alimentares; Alimentação saudável. Ingredientes e 
insumos funcionais e naturais; Técnicas de seleção, aquisição, higiene, preparo e utilização de alimentos, desenvolvimento de 
receitas. PANCS; Hábitos Alimentares; Dietas alimentares; Alimentos Funcionais; Tendências nas dietas alimentares; Patologias 
alimentares; Criação e elaboração de pratos para dietas alimentares específicas. Gastronomia Hospitalar. Nutrição e Gastronomia. 

Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Nutrição, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado 

Carga horária: 90 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Implantação de hortas orgânicas em diferentes espaços urbanos 

Descritivo:  Discussão de conceitos sobre alimentação saudável; Estudos de territorialidade aptas ao cultivos de hortas urbanas; Abordagem 
teórico-metodológica sobre implantação de hortas e manutenção dos processos produtivos; Estudos das principais hortaliças e 
frutíferas aptas ao plantio em hortas comunitárias; Escolha dos locais aptos à implementação das hortas urbanas; Métodos de tratos 
culturais necessários para a manutenção dos cultivos; Técnicas de colheita, transporte e armazenamento dos cultivos obtidos; Estudo 
de Boas Práticas de Manipulação de alimentos de acordo com os padrões legislativos. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, 
Ciências Biológicas - Licenciatura, Enfermagem, Ética e Saúde, Farmácia, Gerontologia Educacional, Medicina, Naturologia, 
Nutrição, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, 
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Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Direito, Comunicação e Marketing, Comunicação Social - Publicidade 
e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, 
Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, 
Administração, Administração Pública, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos 
Humanos, Logística, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado, Hotelaria, Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer  

Carga horária:   80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 09:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Implantação de hortas orgânicas em diferentes espaços urbanos 

Descritivo:  Discussão de conceitos sobre alimentação saudável; Estudos de territorialidade aptas ao cultivos de hortas urbanas; Abordagem 
teórico-metodológica sobre implantação de hortas e manutenção dos processos produtivos; Estudos das principais hortaliças e 
frutíferas aptas ao plantio em hortas comunitárias; Escolha dos locais aptos à implementação das hortas urbanas; Métodos de tratos 
culturais necessários para a manutenção dos cultivos; Técnicas de colheita, transporte e armazenamento dos cultivos obtidos; Estudo 
de Boas Práticas de Manipulação de alimentos de acordo com os padrões legislativos. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, 
Ciências Biológicas - Licenciatura, Farmácia, Gerontologia Educacional, Nutrição Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais 
do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e 
Sanitária, Engenharia de Alimentos, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Fome zero 
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Descritivo:  Mapeamento  de comunidades carentes, promoção da saúde e Interdisciplinaridade. 

Número de vagas:  400 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sexta-feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Administração cidadã (fase 5) 

Descritivo: A proposta do projeto é construir uma rede de profissionais, tais como, advogados, contabilistas, A proposta do projeto é construir 
uma rede de profissionais, tais como, advogados, contabilistas, psicólogos, agentes de saúde, agentes governamentais etc. da região 
de Butantã, que vai oferecer serviços de informação confiável e de qualidade, para os moradores da região do Butantã, 
especialmente aos residentes da comunidade do Pico do Jaraguá e Diogo Pires.  
 Em cooperação com a AKIPOSSO+, e em conformidade com a agenda 2030 da ONU, o projeto vai coletar, filtrar e publicar 
informações cidadãs de qualidade que ajudar os cidadãos a conhecerem seus direitos, os serviços, postos de serviços públicos e 
privados oferecidos na região. 

Número de vagas:  200 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 18:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Ânima MUN (Simulação ONU) 
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Descritivo: O projeto de extensão Ânima MUN (Simulação ONU) objetiva simular uma reunião da Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU). De caráter transdisciplinar, participam deste projeto estudantes de diferentes cursos de graduação e universidades 
de diversos Estados do Brasil. Os conteúdos abordados são os temas do ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) da Agenda 
2030 da ONU. O público-alvo do projeto é composto por alunos de escolas do ensino médio, que participarão da simulação como 
observadores e elaborarão propostas de intervenção relativas aos temas do ODS abordado. As atividades serão realiazadas 
virtualmente de forma síncrona, envolvendo pesquisa e apresentação de conteúdos. 

Número de vagas:  150 

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

Carga horária:  100 horas. 

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

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Ânima MUN (Simulação ONU) 

Descritivo: O projeto de extensão Ânima MUN (Simulação ONU) objetiva simular uma reunião da Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU). De caráter transdisciplinar, participam deste projeto estudantes de diferentes cursos de graduação e universidades 
de diversos Estados do Brasil. Os conteúdos abordados são os temas do ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) da Agenda 
2030 da ONU. O público-alvo do projeto é composto por alunos de escolas do ensino médio, que participarão da simulação como 
observadores e elaborarão propostas de intervenção relativas aos temas do ODS abordado. As atividades serão realiazadas 
virtualmente de forma síncrona, envolvendo pesquisa e apresentação de conteúdos. 

Número de vagas:  150 

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

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 09:00:00 11:00:00 

Modalidade:  Digital 
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Projeto:   Clube de leitura Tadeu Tá Lendo (literatura substantivo feminino II) 

Descritivo: O Clube de Leitura Tadeu Tá Lendo tem dois eixos de atuação. O primeiro eixo dá conta da leitura e do debate de uma série de livro 
que tem como tema, nesta sexta edição do projeto, a literatura feminina. Leremos e debateremos obras de escritoras como Virginia 
Woolf, Clarice Lispector, Sylvia Plath, Annie Ernoux e Paulina Chiziane. O segundo eixo é o desenvolvimento de projetos de estímulo 
à leitura que serão desenvolvidos em cada Instituição de ensino com alunos comtemplados no projeto. 

Número de vagas:  200 

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

Carga horária:  80 horas. 

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

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Conexão ILPI 

Descritivo: O envelhecimento é marcado por declínios cognitivos e funcionais que exigem que os idosos sejam auxiliados o que pode ocorrer 
em Instituições de Longa Permanência (ILPI). A qualidade de vida dos idosos está associada a fatores de capacidade funcional e 
satisfação e manter essa qualidade é fundamental e tem sido constante buscada por diferentes profissionais. O projeto “Conexão 
ILPI” surgiu em 2020 devido às medidas restritivas impostas para se evitar a propagação da COVID-19 e aproxima os idosos 
institucionalizados a pessoas de fora da instituição por meio de atividades remotas valorizando a criação de vínculos, aprendizagem, 
recuperação e compartilhamento de memórias e saberes. 

Número de vagas:  30 

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

Carga horária:  40 horas. 

Dias e horários: Terça-Feira| 15:00:00 - 16:30:00 

Modalidade:  Digital 
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Projeto:   Escritório modelo de Arquitetura e Urbanismo 2023-4 

Descritivo: O projeto de extensão Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo 2023-1 é um projeto multidisciplinar. Hoje o escritório modelo 
é dividido em grupos de trabalho que desenvolvem várias ações. Os grupos de trabalhos que desenvolverão as atividades: Confecção 
do projeto arquitetônico e de paisagismo do Parque Linear Voturuá - São Vicente, confecção do projeto executivo da entrada e rampa 
da Equoterapia Santos, pesquisa e criação de conteúdo para o Projeto “São Judas Mão-na-Massa” e pesquisa, levantamento e criação 
de conteúdo redes sociais da FAMS – Fundação Arquivo e Memória de Santos. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Interiores, Engenharia Civil 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 14:00 às 15:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   KABRUM! Estúdio de criatividade e inovação em Comunicação & Artes 2023-1 

Descritivo: O projeto de extensão KABRUM!!! - Estúdio de criatividade e inovação em Comunicação & Artes 2023-1 é um projeto multidisciplinar. 
Hoje o KABRUM!!! - Estúdio de criatividade e inovação em Comunicação & Artes 2023-1 é dividido em grupos de trabalho. Os grupos 
desenvolverão as atividades: Projeto Vídeo Institucional da Equoterapia Santos, Desenvolvimento da Campanha Publicitária para o 
Projeto “São Judas Mão-na-Massa” e Gravação dos episódios do Projeto “São Judas Mão-na-Massa”. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção 
Multimídia 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 16:00 às 17:00 

Modalidade:  Digital 
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Projeto:   LabDesign sensorial 2023-4 

Descritivo: O projeto de extensão LabDESIGN Sensorial 2023-1 é um projeto multidisciplinar.  
 Hoje o LabDESIGN Sensorial é dividido em grupos de trabalho que desenvolvem várias ações.  
 Os grupos desenvolverão as atividades: Criação de Nova Logomarca e identidade visual para a Associação Equoterapia, 
desenvolvimento de jogo tipo Super Trunfo com Pontos Turísticos e Históricos da Cidade do Litoral Sul e criação da Identidade visual 
do Projeto “São Judas Mão-na-Massa”. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - Bacharelado, Design de Interiores, Design Gráfico, 
Design Gráfico - Bacharelado 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 15:00 às 16:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Laboratório Empresa - 1sem2023 - Digital 

Descritivo: Desenvolver as capacidades dos alunos na montagem de planos de negócio e prestar serviços como consultor de empresas. 
 Diagnóstico e a avaliação dos processos operacionais e de gestão, fornecendo o suporte na identificação dos pontos críticos do plano 
de negócios e indicando ações de melhoria contínua para um negócio inovador. 
 Consultoria de empresas, nas áreas produtivas, logísticas, financeiras, econômicas, vendas, marketing, gestão de pessoas, qualidade, 
tecnológica, contábil, regularização fiscal, mercado, operacionais, jurídicos, estratégicos. 
 Inclusão socioprodutiva da comunidade, com novos negócios, educação financeira e educação fiscal da comunidade. 

Número de vagas:  400 

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

Carga horária:  80 horas. 

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

 

Projeto:   Leituras e debates feministas 

Descritivo: O projeto promove debate e reflexão, tanto teórica quanto acerca de situações vividas, dentro do registro do feminismo e das 
discussões de gênero. Mais de cem alunas se reúnem semanalmente com a professora para debater uma leitura previamente 
acordada. Dentre as leituras estão artigos sobre gênero, feminismo e outros. São incluídos também livros sobre o tema, de autoras 
como bell hooks e Chimamanda Ngozi. Há também a leitura e debate de entrevistas com feministas contemporâneas, como Silvia 
Federici e Judith Butler. As recomendações de leituras, bem como os temas debatidos, são acordados com todo o grupo, que se 
mantém em contato e trocando referências através de grupo de whatsapp e telegram 

Número de vagas:  160 

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

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 17:30:00 - 18:30:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   O cinema ensina: empreendedorismo e administração (fase 3) 

Descritivo: A proposta do projeto é fazer com que os alunos façam correlação entre os conteúdos ensinados referentes a Administração e 
Empreendedorismo a cenas correlatas de filmes, séries, novelas e demais produções audiovisuais, associando Conteúdo estudado 
em referências bibliográficas, aulas etc. Os conteúdos trabalhados e analisados em reuniões semanais serão formatados em forma 
de vídeo e servirá como apoio pedagógico para comunicadas atendidas pela ONG AKIPOSSO+ e Diogo Pires. 

Número de vagas:  200 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 19:10:00 - 20:10:00 
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Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Observatório econômico e social: Boletim de conjuntura econômica 

Descritivo: O Observatório Econômico e Social tem como objetivo geral a sistematização de indicadores e a análise da conjuntura com a 
continuidade da publicação do Boletim de Conjuntura Econômica da USJT, que teve início no ano de 2019, destacando sobretudo a 
evolução dos agregados macroeconômicos. 
 Especificamente serão realizadas análises sobre seis temas principais da economia brasileira. 
 • Atividade Econômica 
 • Inflação e Preços 
 • Mercado de Trabalho 
 • Análise do perfil Socioeconômico da Região do Itaim Paulista 

Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Relações Internacionais 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 20:30:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Observatório econômico e social: Boletim de conjuntura econômica 

Descritivo: O Observatório Econômico e Social tem como objetivo geral a sistematização de indicadores e a análise da conjuntura com a 
continuidade da publicação do Boletim de Conjuntura Econômica da USJT, que teve início no ano de 2019, destacando sobretudo a 
evolução dos agregados macroeconômicos. 
 Especificamente serão realizadas análises sobre seis temas principais da economia brasileira. 
 • Contas Públicas 
 • Contas Externas 
 • Crédito, Juro e Bolsa 
 • Análise do perfil Socioeconômico da Região do Itaim Paulista 
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Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Relações Internacionais 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 20:30:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Aluno tutor Google Workspace 

Descritivo: O Projeto tem como objetivo disponibilizar para a comunidade a possibilidade de produção de materiais acadêmicos de qualidade, 
com o uso das ferramentas gratuitas Google Workspace (GW). Os alunos serão capacitados nas funcionalidades das ferramentas GW 
e deverão planejar e aplicar oficinas para resolver problemas com as ferramentas GW. Além disso, deverão avaliar oficinas de seus 
pares. 

Número de vagas:  200 

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

Carga horária:  80 horas. 

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

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Scratch Code: Ensinando lógica com noCode 

Descritivo: Este projeto visa preparar material em Scratch para ensino de lógica, explorando a plataforma e desenvolvendo um game didático 
com etapas utilizando sequência de aprendizado a ser repetido por alunos da comunidade. 

Número de vagas:  50 

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

Carga horária:  80 horas. 
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Dias e horários: Quarta-Feira | 21:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Tech hunter 

Descritivo: Este projeto objetiva conectar quem busca uma oportunidade com empresas que buscam talentos. Para tanto estas pessoas 
participarão de programas de desenvolvimento e capacitação em diferentes áreas de tecnologias de maneira que se possa ampliar 
as contratações. Além disso também é um objetivo desse projeto, mapear perfis dos profissionais que estão em busca de uma vaga, 
potencializando as oportunidades que o mercado de tecnologia provê. 

Número de vagas:  300 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 19:00:00 - 20:30:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Mudanças climáticas: discussões essenciais 

Descritivo:  •        Agronegócio, desmatamento, reflorestamento, incêndios em propriedades rurais e consorciação entre vegetação nativa e 
produção agrícola; 
•        Desastres naturais e suas relações com o descarte inadequado de lixo e saneamento básico; 
•        Viagens aéreas e seus impactos ambientais e climáticos; 
•        Mudanças em ecossistemas e na economia devido às mudanças climáticas; 
•        Carne e agricultura orgânica: seus impactos no clima; 
•        Fast fashion e as problemáticas da produção em larga escala de produtos com pouca qualidade; 
•        Políticas nacionais e internacionais de preservação ambiental; 
•        Mudanças climáticas e seus impactos na saúde da população; 
•        Redução das geleiras e consequente aumento do nível do mar. 
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Número de vagas:  500 

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

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira |19:01:00 - 21:30:00  

Modalidade: Digital 

 

Projeto:   A cidade e suas boas práticas na paisagem urbana 

Descritivo:  Na busca da sustentabilidade urbana, um dos parâmetros importantes é a qualidade da paisagem urbana. Onde a paisagem urbana 
é a forma como a cidade está organizada em seus espaços construídos e espaços abertos.  Abordado reflexões sobre a preservação, 
o crescimento e a qualidade da paisagem urbana, frente as constantes transformações contemporâneas.  
O projeto de extensão visa instruir o cidadão sobre as questões da cultura, passado e presente da paisagem urbana. Como as leis 
influenciaram e influenciam atualmente a forma da cidade e como o cidadão deve se posicionar a respeito desta questão. 
 

Número de vagas:  60 

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

Carga horária: 60 horas. 

Dias e horários:  Quinta-feira | 14:30 às 17:30 

Modalidade: Híbrido 

 

Projeto:   Aliança universitária 
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Descritivo:  Aliança universitária é uma grande rede que tem o protagonismo universitário gravado em seu dna, possibilitando grande interação 
e aprendizado para todos os que tem a vocação para mudar o mundo e contribuir para o desenvolvimento economico e social e a 
criaçao de soluções inteligentes para o futuro. As habilidades dos alunos são aprimoradas e novas parcerias e amizades serão criadas, 
construimos a maior comunidade universitária voltada para gerar impacto na sociedade brasileira com temas como inovação, 
empreendedorismo e novos negócios, desenvolvimento social e geraçao de oportunidades para as comunidades locais. 

Número de vagas:  4000 

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

Carga horária: 120 horas. 

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

Modalidade: Híbrido 

 

Projeto:   Consultoria em gestão & negócios 

Descritivo:  O Projeto de Extensão em  Consultoria em Gestão & Negócios tem como objetivo  atender as demandas de consultoria  empresarial 
e apresentar um Plano de Ação. Os estudantes deverão aplicar  os conteúdos estudados em aula no momento da intervenção 
empresarial e nas comunidades atendidas, e também o projeto está alinhado com os objetivos dos cursos de graduação envolvidos 
no projeto. Está relacionada com empreendedorismo; diagnóstico organizacional e de inovação nas empresas e dados 
socioeconômicos da região. Na extensão, têm-se o momento da acolhida às ideias de intervenções e propostas de consultorias. 
 

Número de vagas:  300 

Público-alvo:  Ciências Jurídicas, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira |  21:00:00 - 22:00:00 

Modalidade: Híbrido 

 

Projeto:   AWS academy 
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Descritivo:  Currículo de computação na nuvem com cursos nas categorias: fundamentos de nuvem, operações de nuvem, arquiteturas e 
desenvolvimento de nuvens e, análise de dados em nuvem. 

Número de vagas:  500 

Público-alvo:  Engenharias, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Marketing Digital, TI e 
Computação 

Carga horária: 60 horas. 

Dias e horários:  Quinta-feira |  18:00:00 - 19:00:00 

Modalidade: Digital 

 

Projeto:   Psicologia e literatura: subjetividade entrelinhas 

Descritivo:  O Projeto Psicologia e Literatura objetiva promover a leitura e a discussão coletiva de contos de diferentes países; este projeto parte 
do pressuposto de que a literatura pode mediar o encontro com diferentes culturas e subjetividades e, por assim ser, ampliar 
habilidades como a fala, a escrita, compreensão de e a interação em mundo necessariamente diverso. A cada semana leremos um 
conto de um país diferente e sobre ele conversaremos juntos. Neste ato, espera-se contribuir para a promoção de um maior 
conhecimento de si, da outra via diálogo suscitado pelos temas. 

Número de vagas:  200 

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

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira | 17:00:00 - 18:00:00  

Modalidade: Digital 

 

Projeto:   Empreendedorismo social: responsabilidade social e ambiental pautadas pela inovação e criatividade 

Descritivo:  Responsabilidade social e ambiental. Projetos Sociais e ambientais. Cadeias produtivas locais. Empreendedorismo social. Inovação 
e criatividade. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Design Thinking. 
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Número de vagas:  150 

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

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira |  21:00:00 - 22:00:00 

Modalidade: Híbrido 

 

 


