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CATÁLOGO DE CURSOS DE EXTENSÃO 

 FEVEREIRO DE 2023 

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, não há pré-requisitos. Procure com atenção o 

curso que mais lhe interessa, conforme seu projeto de vida e carreira. 

Após escolher seu curso, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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   ARQUITETURA E URBANISMO & DESIGN 
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https://forms.gle/Fd8JawNQv24Rzhi47
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    CIÊNCIAS AGRÁRIAS & MEIO AMBIENTE 
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      CIÊNCIAS BIOLÓGICAS & DA SAÚDE 
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      CIÊNCIAS HUMANAS 
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   CIÊNCIAS JURÍDICAS 
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   COMUNICAÇÃO & ARTES 
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     ENGENHARIAS 
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   GESTÃO & NEGÓCIOS 
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    TI & COMPUTAÇÃO 
 

2 

    TURISMO & HOSPITALIDADE 
 

2 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

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

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

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

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 
 
 

Curso: Storytelling: la arte de contar historias en español (ministrado em espanhol) 

Descritivo: El curso tiene como propósito que el estudiante desarrolle habilidades para la creación de estructuras narrativas de relatos de 

ficción y no ficción generando contenidos relevantes orientados a capturar la atención de un público objetivo específico con el uso 
de variados formatos y técnicas para los distintos medios de comunicación. 
 

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: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 
 

Curso: Toefl-itp preparation (ministrado em inglês) 

Descritivo: Enable the student to take the TOEFL-ITP. The TOEFL (Test of English as a Foreign Language) is an English language proficiency test. 
The TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) covers listening and writing skills and a session on language structure, 140 multiple-

 
CURSOS INTERNACIONAIS 



 

 

choice questions. This exam is applied to certify the proficiency of English speakers in Brazilian educational institutions and can be 
used by foreign universities to admit students to their courses 

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: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 
 
 
 

 
 

 

PROGRAMA ÂNIMA PLURAIS 
 

 
 
 

 
 

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

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: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 as 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 
Curso: Projetando e planejando inclusão PCD nas comunidades (favelas) 



 

 

Descritivo: Atualmente tem-se verificado uma presença crescente de pessoas com deficiência nos espaços públicos. Os avanços tecnológicos 
têm permitido a essas pessoas maior autonomia e, consequentemente, uma participação mais ativa no mercado de trabalho e na 
vida social. A integração social das pessoas com deficiência representa uma grande conquista: o resgate da cidadania desses 

indivíduos. Nas comunidades temos sérios problemas em becos e viela, nosso curso visa desenvolver novos olhares e formas de 
projetar novos acessos. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h as 22h20 - Início em 06.02.2023, término 10.02.2023 

 
Curso: Museus: espaços de memória e resistência 

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

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h as 22h20 - Início em 06.02.2023, término 10.02.2023 

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

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

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 08h as 11h20 - Início em 06.02.2023, término 10.02.2023 

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



 

 

Descritivo: O curso traz uma reflexão sobre a importância das literaturas que abordam a questão da diversidade cultural e identitária. A 
relevância dessa discussão e do uso desse material pela escola, pais e responsáveis. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h as 22h20 - Início em 06.02.2023, término 10.02.2023 

 
Curso: Determinantes sociais da saúde da população negra 

Descritivo: Aborda o contexto histórico da construção do racismo estrutural. Discute os determinantes sociais da saúde como marcadores 
sociais do racismo estrutural. Aborda a compreensão do cenário epidemiológico do HIV e as condições de vulnerabilização da 
população negra. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h as 22h20 - Início em 06.02.2023, término 10.02.2023 

 
Curso: Diversidade nas empresas e o mercado de trabalho 

Descritivo: O curso apresentará um cenário do mercado de trabalho sob o viés das empresas que atualmente exigem habilidades que tocam 
diretamente a Diversidade de pessoas. Assim, serão abordados os principais pilares da diversidade nas empresas, o conceito de ESG 
e as práticas mais relevantes e suas áreas de impactos. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h as 22h20 - Início em 06.02.2023, término 10.02.2023 

 
Curso: Coisa de preto: a visibilidade da produção negra no design brasileiro 

Descritivo: Aborda a maneira pela qual o ensino de design visual ainda é praticado no Brasil, privilegiando uma história única, branca e tida 
como universal - uma prática que termina por invisibilizar tantas outras existentes. Discute, ainda, a importância no uso das mídias 
digitais e das redes sociais como propulsoras de novas epistemes e invenção do nosso imaginário individual e coletivo. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20 horas 



 

 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h as 22h20 - Início em 06.02.2023, término 10.02.2023 

 
 

 

 
 

 

Curso: Criatividade para processos projetuais através de ferramentas de design 

Descritivo: Este curso tem o objetivo de apresentar métodos e ferramentas de design para trabalhar a criatividade na solução de problemas, 
através do desenvolvimento de ideias inovadoras e fora da caixa. Serão cinco encontros divididos entre teoria e prática criativa, e 
recomendados para qualquer pessoa que tenha o desejo de libertar o seu potencial criativo, tanto projetos profissionais quanto 

pessoais. 

Público-alvo: AU&D 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h a 22h20 - Início em 06.02.2022, término 10.02.2022 

 

Curso: Motion graphics 

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; Comunicação & Artes; Tecnologia da Informação & Computação 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 
 

 

Curso: Representação técnica aplicada a projetos da construção civil 

ÁREA: ARQUITETURA E URBANISMO & DESIGN  



 

 

Descritivo: Detalhamento técnico de projetos de construção civil com uso do AutoCAD. Estudo e aplicação das normas gerais do desenho 
técnico, com vistas à representação de projetos 2D, segundo a linguagem gráfica normatizada por regras internacionais e pela ABNT 
– Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Público-alvo: ENG; AU&D 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h a 22h20 - Início em 06.02.2023, término 10.02.2023 

 
 

 

 
 

ÁREA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS & MEIO AMBIENTE 
 
 
 
 

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

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

bioquímica sérica.   
 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Socorrismo e resgate animal 

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

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



 

 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 14h00 a 17h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Direito e proteção animal 

Descritivo: Epistemologia do direito animal. Fundamentos históricos e filosóficos do direito animal. Tutela constitucional e penal dos animais. 

Direito animal comparado. Animais na experimentação científica. Animais na exploração comercial. Responsabilidade civil do 
médico veterinário e suas implicações. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente; Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 
 
 

Curso: As 8 principais enfermidades da clínica médica em cães: do diagnóstico ao tratamento 

Descritivo: A clínica médica de cães é tão ampla que, por vezes, nos sentimos perdidos ao longo do nosso processo de formação. Por isso, 
durante esse curso, iremos abordar de maneira aplicada os as principais enfermidades encontradas em cães nas clínicas brasileiras. 
Durante a abordagem de cada uma dessas enfermidades 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 oito enfermidades 
abordadas serão: leishmaniose, cinomose, parvovirose, erlichiose, piometra, verminoses, como foco em giardíase, intoxicações e 
dermatites alérgicas. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 08h00 a 11h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 
 
 

Curso: Medicina veterinária forense e medicina veterinária legal 

Descritivo: Curso aplicado de medicina veterinária legal e patologia forense com foco no estudo e no desenvolvimento de habilidades essenciais 
a prática profissional. Nesse encontro abordaremos noções de direito e documentação forense; patologia forense; modus operandi 

do tráfico de animais silvestres e o papel do  médico veterinário auxiliar nos serviços de perícias criminais. 

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

Carga horária: 20 horas 



 

 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Recursos hídricos: conservação e manejo 

Descritivo: Recursos hídricos conceitos. Objetivos do desenvolvimento sustentável relacionados a água. Política Nacional do Meio Ambiente. 
Conservação. Gestão dos recursos hídricos. Pagamento de Serviços Ambientais em recursos hídricos. 

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

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Tecnologia e higiene do leite e derivados aplicados ao contexto da produção artesanal e industrial 

Descritivo: Ordenha higienica; microbiota natural do leite; contaminação do leite; parametros físico-químicos do leite. Sintese do leite; 
Principais componentes do leite e sua importância para a pordução de derivados; Princípios e métodos aplicados ao processamento 

do leite de consumo e produção de derivados. Produção de iogurte e bebida lácteas. Produção de queijos de coagulação enzimática, 
ácida, ácida a quente e massa fundida. Produção de creme de leite, manteiga e aproveitamento do soro de leite. Legislação 
pertinente. 

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

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Resgate e socorrismo animal 

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

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

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 
 



 

 

 
 

 

 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS & DA SAÚDE 
 
 
 

Curso: Primeiros socorros 

Descritivo: Primeiros Socorros: caracterização, funções, aspectos fundamentais. Acidentes: características e tipologia. Emergências: gravidade 
da lesão e condição da vítima; cuidados gerais e preliminares. Hemorragias. Ferimentos: superficiais e profundos; na cabeça; 
fraturas e luxações. Métodos de Respiração. Parada Respiratória. Massagem Cardíaca. Envenenamentos. Corpos estranhos. Picadas 
de Insetos e de Cobras. Lesões na Coluna Vertebral. Estado de Choque. Queimaduras. Transporte de Acidentados. 

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

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Intervenções em crise em saúde mental 

Descritivo: O curso oferecerá instrumentos teóricos e práticos para o manejo de intervenções de crise em saúde mental (crise de ansiedade, 
suicida, psicótica, dentre outras). Serão discutidos conteúdos de Crise psíquica, Intervenção e desfecho de uma crise, contextos da 
crise, reações emocionais e comportamentais, metodologia de acolhimento e abordagem. 

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

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 
 

Curso: Anatomia orofacial aplicada à anestesiologia 

Descritivo: A Anatomia Humana é um componente curricular obrigatório na formação dos profissionais da saúde. Trata-se de uma disciplina 

básica que fornece subsídio para atividades de mais alta complexidade, como procedimentos clínicos e laboratoriais. Nesse sentido, 
o conhecimento da Anatomia nervosa da face se destaca como importante para a execução de uma anestesia local eficaz e segura 
em Odontologia. 



 

 

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

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 08h00 a 11h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 
 
 

Curso: Suporte básico de vida 

Descritivo: Parada cardiorespiratória e reanimação cardiopulmonar em lactente, criança e adulto. OVACE - obstrução de vias aéreas por corpo 
estranho. Manobra de Heimlich. Dispositivos de manejo de vias aéreas. Primeiros Socorros. 

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

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 14h00 a 17h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 
 
 

Curso: A consulta farmacêutica 

Descritivo: Farmácia clínica. Atenção farmacêutica. Atendimento farmacêutico. Uso racional de medicamentos 

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

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 
 
 

Curso: Drenagem linfática manual 

Descritivo: Anatomia, histologia e fisiologia do sistema linfático. Drenagem linfática manual facial e corporal. Aplicação da técnica de drenagem 
em casos clinicos específicos: gestantes, linfedema e pós-cirurgico. 

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

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 14h00 a 17h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 
 
 

Curso: Toxina botulínica e intercorrências 



 

 

Descritivo: História da toxina botulínica. Uso da toxina botulínica na estética. Mecanismos de ação da toxina botulínica. Indicações e 
contraindicações. Complicações e intercorrências. 

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

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 
 
 

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: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 08h00 a 11h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 
 
 

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: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

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 Médicas; Ciências Jurídicas; Ciências Humanas 

Carga horária: 20 horas 



 

 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 14h00 a 17h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

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; Ciências Médicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 08h00 a 11h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 
 
 

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; Ciências Médicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

Curso: Intervenção psicossocial nos diversos contextos de atuação da psicologia 

Descritivo: Origens, desenvolvimento e principais características da intervenção psicossocial.  Atuação da Psicologia a partir da abordagem 
psicossocial: recursos metodológicos de intervenção nos grupos, instituições, comunidades e organizações sociais nos diversos 
contextos. Postura ética do psicólogo nos contextos psicossociais. 

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Gerenciamento emocional 

Descritivo: Esse curso ensina técnicas e estratégias que possibilitam o gerenciamento mais eficaz das emoções, o aumento da autoestima e 

autoconfiança e a transformação de suas relações e sua vida. Com o conhecimento de como suas emoções funcionam, aprenda a 
gerenciá-las e também a saber o que fazer nas relações pessoais e profissionais, fortalecendo suas habilidades sociais e construindo 
relações mais saudáveis. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 08h00 a 11h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 
 
 

 
 

 

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. 

 
ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS 



 

 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Curso: Criminologia: uma reflexão sobre o crime, o criminoso, a vítima e o controle social do delito 

Descritivo: A ciência conjunta do direito penal: criminologia, política criminal e direito penal. Objeto e método da criminologia. A escola clássica 
do direito penal e a criminologia positivista. A ideologia da defesa social. A neurociência e o retorno ao enfoque etiológico. Escola 

de Chicago. Teoria da associação diferencial. Teoria da anomia. Teoria da subcultura delinquente. Labelling approach. Teoria crítica. 
 

Público-alvo: Ciências Jurídicas; Ciências Humanas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 08h00 a 11h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Temas em psicologia jurídica 

Descritivo: Contextualizar o conceito, histórico e áreas de atuação da Psicologia Jurídica. Compreender a correlação da área com as Práticas 
Educativas Parentais. Abordar a definição, trajetória e desenvolvimento do Comportamento Antissocial (CAS), bem como os fatores 

de risco e proteção do comportamento infracional e criminoso. Identificar o construto, características comportamentais e avaliação 
da psicopatia. Abordar a violência entre Parceiros Íntimos (VPI) e tipologia dos agressores. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas; Ciências Humanas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 
Curso: Psicopatia e mentes criminosas 

 
ÁREA: CIÊNCIAS JURÍDICAS 



 

 

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

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Perícia forense e investigação criminal 

Descritivo: Perícia Criminal oficial, assistente técnico  e perícia judicial. Atuação do Perito Criminal na investigação policial para elucidação de 
crimes. Legislação relacionada aos exames periciais. Casos reais desvendados pela Perícia Criminal no Brasil e em outros países. 

Perícias externas e perícias internas. Cadeia de custódia da prova pericial. Vestígios em locais de crime: coleta, acondicionamento 
e transporte. Laboratórios forenses: genética, toxicologia, química, balística e papiloscopia - da coleta dos vestígios ao 
processamento dos exames periciais. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas; Ciências Biológicas & da Saúde; Ciências Médicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 08h00 a 11h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Medicina legal: estudos em traumatologia e asfixia 

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

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

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 14h00 a 17h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

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

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: 20 horas 



 

 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Ética na advocacia 

Descritivo: Regulamentação do exercício da advocacia conforme o Estatuto (Lei 8.906/94). Regulamento Geral da OAB e o Código de Ética 
Profissional da OAB. Honorários Advocatícios; procuração, substabelecimento e renúncia; Organização administrativa da OAB; 
Processo eleitoral para os dirigentes da OAB; Processo Administrativo Disciplinar; Regras de publicidade vigentes do Código e ética 

e Disciplina da OAB. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 
Curso: Do crime à prisão: o criminoso, a lei e as penas 

Descritivo: Conceitos e posição enciclopédica do Direito Penal. Escolas penais e a evolução do sistema punitivo ocidental. Introdução às escolas 

criminológicas. Lei penal no tempo e no espaço. Teoria do Delito. Conceito analítico de crime. Classificações dogmáticas do crime. 
Teoria das Penas. Penas em espécie. Dosimetria da pena. Sursis e extinção de Punibilidade. Noções de Execução Penal. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas; Ciências Humanas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Compras públicas: um estudo sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos 

Descritivo: O objetivo do curso é aprofundar conhecimento sobre como as compras públicas são realizadas consoante estabelecido pela nova 
lei de licitações (Lei 14.133/2021), com especial enfoque nas principais alterações trazidas e questões práticas, comumente 

vivenciadas por agentes públicos e privados que atuam na área.  
 

Público-alvo: Ciências Jurídicas; Ciências Humanas; Gestão & Negócios 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 08h00 a 11h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 
Curso: Ciência não é opinião 



 

 

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: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Ética na advocacia 

Descritivo: Regulamentação do exercício da advocacia conforme o Estatuto (Lei 8.906/94). Regulamento Geral da OAB e o Código de Ética 
Profissional da OAB. Honorários Advocatícios; procuração, substabelecimento e renúncia; Organização administrativa da OAB; 

Processo eleitoral para os dirigentes da OAB; Processo Administrativo Disciplinar; Regras de publicidade vigentes do Código e ética 
e Disciplina da OAB. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 08h00 a 11h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ÁREA: COMUNICAÇÃO & ARTES 
 
 

 
 

 

Curso: Gestão de tráfego e métricas: facebook ads e google analytics 

Descritivo: Criação de campanhas no Facebook Ad. Configurações do Gerenciador de Negócios do Facebook. Pixel e API de conversões. Públicos 

personalizados e semelhantes. Segmentação nativas. Estratégias de tráfego pago. Acompanhamento de dados e métricas no Google 



 

 

Analytics. 

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

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Oratória: a arte de falar bem em público 

Descritivo: Motivos do medo. Reflexão sobre falar em público. Aprimoramento da comunicação. O autoconhecimento. Desenvolva a confiança. 
Planejamento da Apresentação e suas etapas. Comunicação verbal e não-verbal. Vícios de linguagem. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Produção musical para iniciantes 

Descritivo: Este curso é voltado àqueles que tiveram pouca ou nenhuma formação musical, mas que queiram entender mais, na teoria e na 

prática, como funciona a música. Abordaremos os elementos básicos da linguagem musical (ritmo, melodia, harmonia e forma) e 
aplicaremos estes conceitos na criação de músicas usando softwares de produção musical. Não é necessário experiência prévia e 
nem formação musical. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h a 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

ÁREA: ENGENHARIAS 
 
 
 
 
 

Curso: Gamificação e sua aplicação na automação 

Descritivo: O que são Jogos? Motivação, imersão e fluxo, gamificação e elementos de jogos, áreas e exemplos do uso da gamificação, aplicações 

Pedagógicas 

Público-alvo: ENG; TI&C 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira| 19h - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 
 

 
 

 

 

ÁREA: GESTÃO & NEGÓCIOS 
 

 
 
 
 

Curso: Administração de marketing e vendas 

Descritivo: Auxiliar no planejamento, desenvolvimento e aplicação do composto de marketing; Fazer pesquisas de mercado e elaborar 
relatórios qualitativos e quantitativos; Identificar e sugerir nichos de mercado de atuação a partir do posicionamento 
mercadológico; Acompanhar os meios de comunicação, redes sociais e plataformas de e-commerce; Utilizar ferramentas e canais 
internos de comunicação de endomarketing; Entender o comportamento do consumidor, como aspectos psicológicos, econômicos, 



 

 

sociais, demográficos e legais, incluindo o Código de Defesa do Consumidor; Realizar plano de ação de marketing, com definição, 
elementos constitutivos, execução, identificação do ponto de venda (PDV), aplicação do visual merchandising, acompanhamento e 
controle. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 
 

Curso: Como melhorar a comunicação e o marketing pessoal para o 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: Todas 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

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: Todas 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Marketing esportivo e gestão do esporte 

Descritivo: Conheça as  ferramentas  existentes dentro do marketing esportivo que vão lhe dar condições de trabalhar na área de Marketing 
Esportivo.  Aprenda conceitos como composto de marketing esportivo, proposta de valor, programa de marketing e diferenciação 
de mercado, comunicação com os stakeholders, ativações em eventos esportivos, pesquisas, assessoria de empresa e pesquisa 



 

 

esportivo. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Prática contábil no sistema fortes informática 

Descritivo: Curso voltado para utilizacão de um sistema de contabilidade no dia a dia da profissão contábil. 

Público-alvo: Ciencias Contábeis 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Preparatório: exame de suficência do cfc e crc 

Descritivo: Interpretação e Resolução de questão_ Preparatório: Exame de Suficência do CFC/CRC : Estudantes Ciências Contábeis 7o. e 8o. 
Sem. 

Público-alvo: Ciencias Contábeis 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Primeiros passos no mercado financeiro: investimentos e crédito 

Descritivo: Compreeder a lógica do sistema financeiro, principais linhas de investimento e de crédito, cálculos de juros compostos. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: O excel e as ferramentas estatísticas 



 

 

Descritivo: O objetivo principal do curso é proporcionar conhecimentos da ferramenta Excel para executar e praticar conceitos de Estatística 
Descritiva. Serve como apoio para as UCs que necessitam destes conceitos e tem pouco tempo para a pratica em planilha eletrônica. 
O Excel é uma planilha eletrônica conhecida por muitos estudantes o que facilita  a ampliação de conhecimentos das suas funções. 

E para quem ainda não utiliza é uma oportunidade de aprender. Aprender a utilizar o software em conexão com o conteúdo de 
Estatística Descritiva e Regressão Linear é uma técnica muito útil para tomada de decisão. O público alvo é qualquer estudante 
assim como membros da sociedade, em geral, que estiverem interessados no conteúdo. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 
 

Curso: Cultura latino-americana 

Descritivo: A cultura latino-americana vista como um conjunto de ideologias, imaginários, tradições, crenças e relações que compõem a 
complexa visão de mundo que caracteriza o povo latino-americano. Esse conceito inclui manifestações culturais formais, 
identificadas com a cultura letrada e oficial, e informais, identificadas com a cultura popular. Um passeio pela vestimenta, rica 
literatura, musicalidade e danças, artes visuais, a diversidade e riqueza do acervo latino-americano, museus e curiosidades sobre a 

região 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Criatividade e inovação em negócios 

Descritivo: DNA inovativo: cultura orientada à inovação e capacidades de inovação. Criatividade e Neurociência. Ecossistema e Políticas de 
inovação. O mundo smart: a transformação digital e indústria 4.0. Pensamento do design. Colaboração. Prototipação. Métodos 
ágeis de gestão.  
O objetivo do curso é desenvolver nos participantes um entendimento amplo e sólido sobre a criatividade e o processo de gestão 

da inovação em negócios. A partir do entendimento dos principais e mais recentes conceitos, modelos e técnicas da gestão da 
inovação tecnológica, o curso busca usar a criatividade e o mindset de inovação para transformar problemas em oportunidades. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 



 

 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Princípios da manufatura enxuta para indústria, comércio e serviços 

Descritivo: Os princípios da Manufatura Enxuta (ME), O Mapeamento do Fluxo de Valor; O conceito de desperdício,  Tipos de desperdícios, O 

método Kaizen, O conceito Jidoka, O sistema Just in Time (JIT) da ME, Princípios do JIT, Iniciativas e Práticas Colaborativas do Lean 
Manufacturing pelo laboratório  LEGO FACTURING Utilizando a  teoria das restrições , Arranjo físico celular; O sistema de Troca 
Rápida de Ferramentas, Balanceamento de linhas de produção, O sistema Kanban; Fluxo de produção puxado e contínuo, Takt time; 
Nivelamento da produção.  

Objetivos :  
- Entender os conceitos da manufatura enxuta que permitem projetar e  implementar a cultura do Lean Manufacturing na Industria, 
comercio e serviços.  
Aplicação prática dos conceitos para permitir ao aluno entender os fundamentos da manufatura enxuta para aplicação em empresas 

com produção seriada.  
Estimular o desenvolvimento de atitudes que privilegiem uma visão sistêmica nos sistemas de produção. 
 

Público-alvo: Gestão e Negócios 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Empreendendo sem drama: passo a passo para abrir sua empresa 

Descritivo: Princípios e entendimentos práticos do empreendedorismo e do empreendedor no Brasil. Proporcionar conhecimento dos passos 
a serem seguidos de um empreendedor, do início até a concretização de um novo negócio no setor brasileiro de serviços. 

Público-alvo: Gestão & Negócios; Turismo e Hospitalidade; Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 14h00 - 17h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Como fidelizar seu cliente, utilizando técnicas de customer experience 



 

 

Descritivo: Analisar o processo de fidelização, a relação dele com a gestão de relacionamento e o marketing de experiência como fator crítico 
de sucesso tanto nas plataformas físicas quanto digitais. Aborda o desenvolvimento de estratégias de fidelização considerando 
metodologias específicas. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Formação de consultores 

Descritivo: Conhecer a carreira de consultoria na área de gestão e negócios. Aborda o gerenciamento de projetos de consultoria e principais 
ferramentas utilizadas. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Educação financeira 

Descritivo: Ementa:  
Educação Financeira – Formar para o exercício da cidadania. Sonhos, Orçamento: Poupança e Investimento. Tipos de Investimentos 
no mercado brasileiro (CDB, Poupança, LCI, LCA, Títulos do Tesouro Direto, Debêntures, etc.). Aposentadoria, Seguros e Dívidas. 

Descrição do curso:  
Este curso contempla conteúdos pertinentes à Educação Financeira, apresentando o seu conceito, programas promovidos pelo 
Governo e entidades civis e a sua importância para todos os cidadãos exercerem a sua cidadania com dignidade. Contempla, uma 
discussão sobre a importância da elaboração de um orçamento pessoal ou familiar como uma ferramenta de planejamento e destaca 

que realizando o controle das suas despesas, você pode gerar um orçamento superavitário que possibilite a realização dos seus 
sonhos como: comprar uma casa, realizar uma viagem, entre outros. O curso está alicerçado na formação por competências, que 
prevê avaliar benefícios que a educação financeira pode promover para o seu bem-estar social e para o controle das suas finanças. 
Dessa forma, os alicerces são situações problemas cuja solução requer os conteúdos analisados. Ainda, são apresentados os tipos de 

investimentos disponíveis no mercado (como CDB, Poupança, LCI, LCA, Títulos do Tesouro Direto, Debêntures etc.) e, suas 
características (se é renda fixa, variável, aporte, período de resgate, tributos etc.), que podem contribuir para remunerar o seu capital 
e auxiliar na realização dos seus sonhos. Será discutido a aposentadoria complementar como uma importante ferramenta da 



 

 

educação financeira, que pode promover uma condição no futuro semelhante a que você tem quando está na ativa. E, apresentamos 
a possibilidade da opção pela realização de um seguro, seja ele de pessoas ou de não pessoas, como prevenção aos riscos que existem 
na nossa vida e que podem comprometer as nossas finanças. Ainda, discutimos o crédito que você pode ter disponível quando da 

contratação de um empréstimo, financiamento, cartão de crédito, cheque especial etc. (como uma “armadilha” para as suas finanças, 
se você não souber fazer uso do mesmo com qualidade), podendo gerar uma dívida excessiva. Aplicaremos a Matemática Financeira 
nos cálculos dos retornos dos investimentos, na verificação de juros nas operações de crédito e no cálculo do Custo Efetivo Total 
(CET). Finalmente discutimos a portabilidade de crédito como uma possibilidade de trocar uma dívida mais cara por uma mais barata 

desde que você encontre uma instituição financeira que aceite a mesma. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Como se comunicar bem no mundo corporativo: produção de texto para negócios 

Descritivo: A qualidade da comunicação no mundo dos negócios interfere diretamente nos resultados corporativos e no desenvolvimento das 
pessoas. O curso aborda o uso do texto considerando os diferentes públicos da empresa, abordagens, formatos, tipos e plataformas. 
Pretende-se contribuir com a melhoria da performance da escrita dos participantes, de maneira a transmitir uma imagem sólida e 

perene da organização. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

Curso: Análise dados na prática com Python Pandas (básico) 

Descritivo: Aprenda a analisar dados na prática utilizando a biblioteca pandas da linguagem Python. Aprenda a carregar e exportar datasets a 
partir e CSV/XLS, segmentar apenas os dados que necessita, preencher lacunas de dados, calcular as principais estatísticas e gerar 
gráficos. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 - 22h20 - Início em 06/02/2023, término 10/02/2023 

 

Curso: Introdução à programação em javascript 

Descritivo: Aprenda a desenvolver aplicações em JavaScript. Não é necessário conhecimento prévio. 

Público-alvo: ENG; TI&C 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h - 22h20 - Início em 06.02.2022, término 10.02.2022 

 

Curso: Modelagem 3d para jogos com autodesk maya 

Descritivo: O Autodesk Maya é um dos principais softwares de modelagem 3D da indústria, para jogos e cinema. Veremos como ele funciona, 
os princípios da modelagem otimizada com poucos polígonos para jogos, além de mapeamento UV para texturização. Nenhuma 
experiência anterior com arte 3D é necessária, começaremos do zero. 

Público-alvo: TI&C; ENG 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h - 22h20 - Início em 06.02.2022, término 10.02.2022 

 

ÁREA: TI & COMPUTAÇÃO 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

Curso: E eu com isso? Hospitalidade e hostilidade no dia-a-dia 

Descritivo: Seja para reflexões de cidadania ou como profissional que se relaciona com clientes, pacientes, parceiros de negócios, há sempre 
oportunidades para melhorar as relações humanas por meio de hospitalidade ou, o oposto, com a hostilidade. O curso é uma "bolha 
de reflexão" sobre nossas escolhas hospitaleiras ou hostis, passando por conceitos, um olhar para centros urbanos, sustentabilidade 

e "viagens" para a África e para a Amazônia. Apoio e palestrantes convidados de Skal São Paulo - Projeto Young Skal. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 08h00 - 11h20 - Início em 06.02.2022, término 10.02.2022 

 

Curso: E eu com isso? Hospitalidade e hostilidade no dia-a-dia 

Descritivo: Seja para reflexões de cidadania ou como profissional que se relaciona com clientes, pacientes, parceiros de negócios, há sempre 
oportunidades para melhorar as relações humanas por meio de hospitalidade ou, o oposto, com a hostilidade. O curso é uma "bolha 
de reflexão" sobre nossas escolhas hospitaleiras ou hostis, passando por conceitos, um olhar para centros urbanos, sustentabilidade 
e "viagens" para a África e para a Amazônia. Apoio e palestrantes convidados de Skal São Paulo - Projeto Young Skal. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda-feira a sexta-feira | 19h00 - 22h20 Início em 06.02.2022, término 10.02.2022 

 

   

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

 

ÁREA: TURISMO & HOSPITALIDADE 



 

 

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

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Segunda a quarta | 14h00 - 17h20 Início em 06.02.2022, término 10.02.2022 

  

  
 

Curso: SOS consumidor 

Descritivo: Consumidor para consumidores: a partir de situações cotidianas, apresentar e propor uma reflexão sobre as normas básicas da 
relação de consumo, mecanismos de defesa do consumidor e responsabilidade contratual. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Segunda a sexta | 19h00 - 22h20 - Início em 06.02.2022, término 10.02.2022 

 
 

Curso: Cerveja do campo à mesa (parceria dual com ABRACERVA/AMBEV) 

Descritivo: História da cerveja. Mercado cervejeiro. Ingredientes e processos. Serviço de cerveja. Escolas cervejeiras. Negócios do mercado 
cervejeiro. Harmonização de cervejas. Consumo consciente de álcool. 

Público-alvo: Todas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Segunda, quarta e sexta | 19h00 - 22h20 - Início em 06.02.2022, término 10.02.2022 

 


