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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 

 
Projeto: Saúde única: prevenção é a solução 
Descritivo: SAÚDE ÚNICA - Oportunidade de melhorar a proteção da saúde pública, animal e ambiental, por meio da implementação de ações 

e políticas de prevenção e controle integrado de patógenos, ameaças e impactos na interface homem, animal e meio ambiente. 
Número de vagas: 120 
Público-alvo: Medicina Veterinária, Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia 
Carga horária: 80 horas 
Dias e horários: Sábado das 08:00 às 11:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Melhoramento higiênico-sanitário do leite produzido em pequenas propriedades no município de São José dos Pinhais - PR 
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Descritivo: O que é desenvolvimento. Desenvolvimento Rural. Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvimento como Liberdade. As novas 
abordagens do desenvolvimento. A questão tecnológica na agropecuária. O modelo de inovação induzida. Saber empírico e saber 
científico. As fases da Extensão Rural. Comunicação Rural e Extensão Rural. Metodologias em Extensão Rural. Classificação das 
Metodologias. Das abordagens simples às complexas. A visão universalista e a visão focalizada. Temas emergentes em Extensão 
Rural. Segurança Alimentar no meio rural.  

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Medicina Veterinária 
Carga horária: 80 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 14:00 às 18:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Laboratório experimental de design de animação com impacto social – práticas aplicadas e comunicação educativa 
Descritivo: Este projeto pretende capacitar os estudantes de animação e todos os interessados na produção e gestão de produtos 

audiovisuais, para o uso de técnicas de animação e geração de curtas com temas reflexivos, de impacto social, educacional e para o 
entretenimento. Serão trabalhados os seguintes temas: Design de animação: planejamento e projeto; Animação Experimental em 
técnicas mistas; Animação para reflexão e aplicação de temas sociais; ODSs e comunicação em animação; Pensamento visual e 
linguagem gráfica para animação; Produção audiovisual para educação e informação. Esta é a segunda edição do projeto e, por 
isso, pretende-se focar no atendimento de demandas reais, internas ou externas. 

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: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 10:00 às 12:00 
Modalidade: Presencial 
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Projeto: Acompanhamento de saúde de atletas das categorias de base do Paraná Clube 
Descritivo: Os alunos do projeto, após selecionados, poderão acompanhar os atendimentos realizados aos atletas pelos alunos inseridos no 

estágio, auxiliando na manutenção da saúde desta população. 
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Odontologia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Terça-feira, Quarta-feira e Quinta-feira das 14:00 às 16:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Plantas medicinais: uso racional e troca de saberes entre comunidade e universidade 
Descritivo: O tratamento de enfermidades obtido por meio de plantas é tão antigo quanto a espécie humana. Entretanto, com o passar dos 

anos esse conhecimento vem sendo perdido o divulgado erroneamente. Nesse contexto esse projeto visa investigar as diferentes 
espécies vegetais usadas pela comunidade em geral, tanto de canteiros vivos (hortas medicinais) como de plantas compradas em 
casas de produtos naturais. Outro objetivo do projeto é incentivar por meio da propagação de conhecimento a utilização adequada 
de plantas medicinais. Após tal investigação, uma devolutiva será dada à população, levando à população em geral os 
conhecimentos da academia e promovendo o uso racional de plantas medicinais 

Número de vagas: 100 
Público-alvo: Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde 
Carga horária: 120 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto:  Economia circular: reconectar a sustentabilidade acadêmica 
Descritivo: A economia circular repensa os meios habituais de produção e de consumo. Resíduos são insumos para a produção de novos 

produtos. O projeto de extensão “ECONOMIA CIRCULAR: REconectar a sustentabilidade acadêmica” proporciona ao estudante a 
oportunidade identificar e promover melhorias relacionadas ao consumo consciente e descarte de resíduos recicláveis e 
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reutilizáveis, assim diminuindo o impacto ambiental. Além de promover ações de consumo consciente e redução de descarte de 
resíduos, os estudantes irão promover ações em associações que realizam o reaproveitamento e reciclagem de resíduos. 

Número de vagas: 75 
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: Quarta-feira das 19:00 às 21:50 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto:   Talking business UniCuritiba 
Descritivo: O Projeto Talking Business UniCuritiba será uma ação de extensão da área de Gestão & Negócios do UniCuritiba. Nele, os alunos de 

todos os cursos da área irão desenvolver, através da comunicação alternativa, podcast, blogs, páginas no Instagram e contas no 
TikTok, atividades experimentais que irão divulgar e dar repercussão às produções científicas, tecnológicas, culturais e assuntos 
diversos relacionados às áreas correlatas dos cursos para toda a comunidade, seja ela acadêmica ou não. 

Número de vagas: 30 
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: Quinta e Sexta-feira das 14:00 às 18:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto:   Conhecimento mão na massa!  
Descritivo: O projeto de extensão “Conhecimento mão na massa!” proporciona ao estudante a oportunidade de identificar e promover 

propostas de melhoria e implementação, para beneficiar principalmente a comunidade e o pequeno empreendedor, a partir dos 
seus conhecimentos acadêmicos em uma abordagem interdisciplinar. Desta forma, o aluno(a) pode: avaliar processos produtivos; 
estudo de viabilidade técnica, financeira e econômica; propor avanços tecnológicos (indústria 4.0); propor melhorias; disseminar 
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comunicação alternativa (podcast, blogs, Instagram, TikTok) e gráfica (folders, banners, cartazes); promover ações de 
empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Venha e coloque a mão na massa! 

Número de vagas: 120 
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 das 19:00 às 21:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto:   Conhecimento mão na massa!  
Descritivo: O projeto de extensão “Conhecimento mão na massa!” proporciona ao estudante a oportunidade de identificar e promover 

propostas de melhoria e implementação, para beneficiar principalmente a comunidade e o pequeno empreendedor, a partir dos 
seus conhecimentos acadêmicos em uma abordagem interdisciplinar. Desta forma, o aluno(a) pode: avaliar processos produtivos; 
estudo de viabilidade técnica, financeira e econômica; propor avanços tecnológicos (indústria 4.0); propor melhorias; disseminar 
comunicação alternativa (podcast, blogs, Instagram, TikTok) e gráfica (folders, banners, cartazes); promover ações de 
empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Venha e coloque a mão na massa! 

Número de vagas: 100 
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 das 09:00 às 11:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto:   Design da informação: produção e prática 
Descritivo: O projeto irá capacitar os interessados na aplicação dos conceitos de Design da Informação e Produção Gráfica na resolução de 

problemas do cotidiano, dentro e fora da comunidade acadêmica, assim como conhecer, identificar, planejar e supervisionar a 
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envolvidos, métodos e análises, inseridas na confecção de diferentes objetos tais como: documentos, infográficos, manuais, 
interfaces gráficas (físicas e digitais), aprofundando os conhecimentos de pré-impressão, impressão e acabamento no intuito de 
transformar o projeto estruturado de modo digital, em produto físico. 

Número de vagas: 30 
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: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 14:00 às 16:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto:   Cátedra Sergio Vieira de Mello - núcleo de migrações do Laboratório de Relações Internacionais 
Descritivo: A Cátedra Sérgio Vieira de Mello no UNICURITIBA foi implementada em 2021, após a celebração de um acordo de cooperação 

entre o Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA) e a Agência da ONU para Refugiados (o Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados - ACNUR). Através da Cátedra, são promovidas atividades de educação, pesquisa e extensão acadêmica acerca das 
questões relacionados ao refúgio. Além disso, outra grande prioridade é o trabalho direto com refugiados por meio de projetos 
que integram o UNICURITIBA à comunidade, como por exemplo o ensino da língua portuguesa e iniciativas de suporte ao 
empreendedorismo migrante. 

Número de vagas: 50 
Público-alvo: Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Serviço Social, Ciências Jurídicas, Comunicação Social 

- Publicidade e Propaganda, Administração, Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Marketing, Marketing - Bacharelado, Relações Internacionais, 
Secretariado, Secretariado Executivo Bilíngue. 

Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 18:00 às 20:00 
Modalidade: Híbrido 
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Projeto:   Saúde mental – psicoeducação no ambulatório 
Descritivo: A psicoeducação é uma intervenção psicoterapêutica que relaciona os instrumentos psicológicos e pedagógicos com objetivo de 

ensinar o paciente e os cuidadores sobre o transtorno psíquico, bem como sobre seu tratamento. O projeto visa contribuir no 
processo saúde-doença, melhorando a qualidade de vida do usuário e seus familiares, e, restituir aspectos emocionais e sociais 
perdidos ao longo do processo de adoecimento, oferecendo ao paciente o máximo de informações sobre o seu transtorno, 
proporcionando assim um melhor conhecimento da patologia e melhora do quadro. 

Número de vagas: 50 
Público-alvo: Psicologia 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 14:00 às 16:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto:   Saúde integral - Hospital Santa Casa 
Descritivo: O que será realizado: A turma será dividida em 2 grupos. Em cada dia, um, dos dois grupos, estará desenvolvendo atividades no 

Unicuritiba ou de forma digital planejando as atividades de educação em saúde que serão realizadas no hospital / ambulatório / 
salas de espera, enquanto o outro grupo do dia, estará aplicando essas suas atividades planejadas na semana anterior, nestes 
espaços. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Ciências Biológicas e da Saúde, Pedagogia, Psicologia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 15:00 às 16:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto:   Educação em saúde: prevenção de doenças transmitidas por alimentos 
Descritivo: Saúde pública: segurança de alimentos, higiene, processo de transmissão de doenças por alimentos. Tipos de DTAs. 
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Número de vagas: 30 
Público-alvo: Medicina Veterinária, Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição,  
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Terça-feira das 13:00 às 16:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto:   Educação em saúde: educação e saúde animal e profilaxia da raiva humana 
Descritivo: Raiva: aspectos em saúde única, profilaxia da raiva humana. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Medicina Veterinária, Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição,  
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Terça-feira das 13:00 às 16:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto:   Connect - diversidade cultural no ambiente laboral 
Descritivo: Viabilizar o ingresso de imigrantes ao mercado de trabalho. Promover a diversidade cultural permite à empresa alcançar melhores 

resultados, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. Tem como propósito preservar e garantir os direitos que os 
indivíduos sociais merecem, bem como um ambiente laboral mais inclusivo, respeitoso e saudável. Permitir que os alunos atuem 
de forma protagonista com as ações do projeto promovendo o crescimento e o desenvolvimento de competências técnicas e 
comportamentais.  

Número de vagas: 100 
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 
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Dias e horários: Quarta-feira das 18:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto:   Educação em saúde - ambulatórios Santa Casa 
Descritivo: Raiva: aspectos em saúde única, profilaxia da raiva humana. 

Número de vagas: 60 
Público-alvo: Medicina Veterinária, Biomedicina, Ciências Biológicas, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 09:00 às 11:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto:   Simulações da ONU 
Descritivo: Este projeto tem como objetivo realizar simulações das Nações Unidas ou de Organizações Internacionais como: a Organização das 

Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial de Comercio (OMC), a Organização dos Estados Americanos (OEA), entre outras; com 
alunos do Ensino Médio. A realização destas simulações visam apresentar aos estudantes do Ensino Médio uma experiência 
enriquecedora ao colocar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, exigidos pelo Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) na área de Relações Internacionais, bem como possibilitar que os mesmos possam verificar a importância das Organizações 
Internacionais para o ambiente internacional já temas como terrorismo, mudanças climáticas, crise econômica, entre outros, 
atravessam as fronteiras nacionais, necessitando da cooperação entre as Nações para soluções mais efetivas no controle dos 
problemas transnacionais. 

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: 80 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 18:00 às 20:00 
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Modalidade: Híbrido 
 

Projeto:    Amparo: projeto para conscientização, educação e prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher 
Descritivo:   Trata-se de um projeto de parceria entre o Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA, a Clínica Escola de Psicologia e a CEVID 

TJPR (Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica), para realização de intervenções individuais e 
grupais com mulheres em situação de violência doméstica e familiar e/ou para grupos reflexivos e responsabilizantes para autores 
de violência doméstica e familiar contra a mulher, cujos processos de medidas protetivas e ações penais tramitam nos juizado de 
violência doméstica e familiar contra mulher do Estado do Paraná, mediante intervenções de ordem psicossocial  

Número de vagas: 50 
Público-alvo: Design Gráfico – Bacharelado, Psicologia, Criminologia, Direito 
Carga horária: 80 horas 
Dias e horários: Quinta-feira das 17:30 às 18:30 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Na metáfora do jogo, aprendizagem significativa 
Descritivo: Jogo e aprendizagem. Jogos on-lines e físicos. Construção de jogos. Utilização de jogos com crianças e adolescentes. Temas 

transversais contemporâneos: meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. 
Número de vagas: 100 
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: Quarta-feira das 17:00 às 20:00. 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Educação ambiental comunitária (PEEAC) 
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Descritivo: O projeto está sendo desenvolvido com a comunidade sede da UNISUL, que vivencia problemas sociais, econômicos, educacionais 
e ambientais, evidenciando uma real necessidade de apoio da Universidade para busca de soluções. O projeto vem sendo 
desenvolvido desde fevereiro de 2017, com diversas ações no âmbito institucional e comunitário, envolvendo estudantes e 
professores da escola municipal, lideranças comunitárias, docentes e discentes dos cursos da UNISUL. Será instituída uma 
campanha para coleta de óleo caseiro usado, arrecadação de alimentos, manutenção do horto medicinal da comunidade. O óleo 
arrecadado será transformado em biodiesel, através de parceria desenvolvida com a AFUBRA.  

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: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 18:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido. 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

NACIONAIS 

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 

 
Projeto: Aliança Universitária 
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 
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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:  120 horas 
Dias e horários:  Quarta-feira das 19:00 às 21:00 
Modalidade:  Híbrido 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

NACIONAIS 

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 

 

 
Projeto: Joelho em foco: atuação multiprofissional no treinamento e prevenção de lesões 
Descritivo: Sabe-se que a prática esportiva, seja de recreação ou rendimento, gera uma sobrecarga muito grande nos diversos segmentos 

corporais, principalmente na articulação do joelho. Nesse contexto, desportistas das mais variadas modalidades, apresentam 
diversas patologias envolvendo essa articulação. Assim, a intervenção profissional da educação física e fisioterapia, em uma 
atuação multiprofissional é imprescindível para preparar essa articulação para as sobrecargas evitando assim o aparecimento de 
diversas lesões. 

Número de vagas: 300 
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Público-alvo: Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia 
Carga horária: 120 horas 
Dias e horários: Sábado das 08:00 às 11:00 
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.  

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 das 19:00 às 21:30 
Modalidade:  Digital 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

NACIONAIS 

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 

 

Projeto: Skin care para mulheres em tratamento de câncer 
Descritivo: Como a pele pode ser afetada durante o tratamento do câncer. Autoestima durante tratamento de doenças. Cosméticos e 

situações que devem ser evitados durante tratamento de quimioterapia e radioterapia. A escolha de cosméticos para tratamento 
da pele durante o tratamento de câncer. Cuidados com a pele durante o tratamento contra o câncer. Maquiagem durante o 
tratamento contra o câncer. Contribuir com o Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3 (Saúde e bem-estar) da Agenda 2030 da 
ONU, que prediz assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 

Número de vagas:  30 
Público-alvo: Biomedicina, Estética e Cosmética, Farmácia, Medicina, Enhenharia Química 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Carga horária:  40 horas 
Dias e horários:  Quarta-feira das 16:00 às 18:00 
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 das 21:00 às 22:00 
Modalidade:  Híbrido 

 
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 
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Dias e horários:  Quarta-feira das 17:00 às 18:00 
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:  Quarta-feira das 19:00 às 21:00 
Modalidade:  Digital 

 
Projeto: Preconceitos e direitos humanos 
Descritivo: As manifestações ocultas e violentas relacionadas a preconceitos tem raízes históricas e contexto atual. Manifestações de 

preconceitos: preconceito pela pessoa com deficiência; pessoa preta; pessoa pobre; pessoa e gênero. Direitos Humanos. políticas 
públicas. 

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:  60 horas 
Dias e horários:  Quarta-feira das 17:00 às 19:00 
Modalidade:  Digital 
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Projeto: Muito mais que dente – o podcast da Odontologia 
Descritivo: O Projeto “Muito mais que dente – O Podcast da Odontologia” é um projeto educacional que, por meio de ferramentas digitais 

divulgar para a comunidade temas diversificados da Odontologia e sua correlação com outras áreas. Este projeto busca ofertar 
para a população a possibilidade de receber conteúdo de caráter informativo, de divulgação científica de forma mais dinâmica e 
mais simples tendo em vista as ilimitadas possibilidades de abordagens e níveis de aprofundamento das discussões  

Número de vagas:  100 
Público-alvo: Design Digital, Design Gráfico, Medicina Veterinária, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Ética e 

Saúde, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Animação, Comunicação e Marketing, Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Produção Audiovisual, Publicidade e Propaganda, 
Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação em Mídias Digitais, Gestão da Tecnologia da Informação, Sistemas para 
Internet 

Carga horária:  100 horas 
Dias e horários:  Quarta-feira das 17:30 às 18:30 
Modalidade: Híbrido 

 
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.  
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 das 21:00 às 22:00 
Modalidade: Híbrido 

 


