CATÁLOGO DE EXPERIÊNCIA DE
EXTENSÃO
AGOSTO DE 2022

Conheça aqui os cursos, dias e horários e aproveite as oportunidades!
Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição!

Atenção: Os cursos estão organizados por área do conhecimento. Porém, há oportunidades para estudantes de diversas
áreas. Procure com atenção o curso que mais lhe interessa, conforme seu projeto de vida e de carreira.
IMPORTANTE: Alguns cursos terão reposição dos dias de aula em virtude dos recessos de Carnaval.
Após escolher seu curso, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão

ÁREA
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CIÊNCIAS HUMANAS
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CURSOS INTERNACIONAIS

Curso:
Descritivo:

Envejecimiento y productos finales de glicación avanzada - AGEs (Ministrado em espanhol)
Los productos finales de glicación avanzada (AGEs) son un grupo heterogéneo de compuestos que están relacionados con las complicaciones de
algunas enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), como la diabetes mellitus, la enfermedad renal, la obesidad y la demencia. El estudio de
estos compuestos, así como su interacción con los sistemas biológicos y el envejecimiento es de fundamental importancia para comprender la
fisiopatología de estas enfermedades crónicas no transmisibles.

Público-alvo:

Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Médicas

Carga horária:
Dias e horários:

8 horas
Sábados - 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)

Período de Aula:

13/08/2022 até 03/09/2022

Vagas:

70

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS
Curso:
Descritivo:

Quem precisa do feminismo?
No curso proposto, discutiremos textos clássicos indispensáveis para a compreensão do que é o feminismo e qual a importância de
estudá-lo. Partiremos, portanto, do entendimento acerca do patriarcado, machismo e capitalismo como estruturantes da
desigualdade entre as classes e os gêneros e buscaremos respaldo teórico que ultrapasse o entendimento artificial acerca das lutas
das mulheres.
Ciências Humanas
Público-alvo:
10
Carga horária:
Dias e horários: Quintas-feiras - 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)
Período de Aula: 11/08/2022 até 08/09/2022
70
Vagas:
Curso:
Descritivo:

Intervenção psicossocial nos diversos contextos de atuação da Psicologia
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.
Ciências Humanas
Público-alvo:
10 Horas
Carga horária:
Dias e horários: Quintas-feiras - 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)
Período de Aula: 18/08/2022 até 15/09/2022
70
Vagas:

ÁREA: ENGENHARIAS

Curso:

Drones: o futuro da mobilidade

Descritivo:

Drones - histórico, generalidades; Aplicações de Drones (Atuais e Futuras); Princípios físicos de vôo; Movimentos Básicos do Drone; Componentes
de Drones; Processos de Fabricação e Construção de Drones; Hardware e Software utilizados; Legislação Brasileira sobre Drones.
Engenharias

Público-alvo:
Carga horária:

10 Horas

Dias e horários:

Quintas-feiras - 18h - 18h50 (1 hora por encontro)

Período de Aula:
Vagas:

11/08/2022 até 13/10/2022
70

ÁREA: GESTÃO & NEGÓCIOS

Curso:

Contratos internacionais para comércio exterior

Descritivo:

Com o perfil reconhecidamente forte do Brasil no cenário global, principalmente pela exportação de agro e insumos, o conhecimento dos gestores
dos principais modelos contratuais internacionais que são utilizados principalmente por estes segmentos diferencia tal profissional e permite ele
se destacar no mercado.
Gestão & Negócios

Público-alvo:
Carga horária:

10 Horas

Dias e horários:
Período de Aula:
Vagas:

Sábados - 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)
13/08/2022 até 10/09/2022
70

Curso:

O ESG como estratégia de gestão e do negócio

Descritivo:

ESG – Enviromental, Social and Governance. Evolução do conceito de Sustentabilidade. Riscos financeiros e de reputação. Oportunidade de
negócio. Responsabilidade socioambiental e a Governança Corporativa. Pressões institucionais recentes. Comunicação.
Gestão & Negócios

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Período de Aula:
Vagas:

10 Horas
Quintas-feiras - 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)
11/08/2022 até 08/09/2022
70

ÁREA: TURISMO & HOSPITALIDADE

Curso:

Gastronomia molecular: arte e sabor através dos géis

Descritivo:

Conceito de gelificação e seus processos de produção dentro da Gastronomia Molecular através do preparo de pratos modernos e sofisticados.

Público-alvo:
Carga horária:

Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Comunicação & Artes, Turismo & Hospitalidade

Dias e horários:
Período de Aula:
Vagas:

Quartas-feiras - 14:00 - 17:20 (4 horas por encontro)
10/08/2022 até 24/08/2022
70

12 Horas

