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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

CENTRO 

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:  Mediação de conflitos e acesso à justiça 
Descritivo: O projeto advém do convênio firmado entre o Centro Universitário FADERGS e a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do 

Sul. Serão selecionados alunos voluntários extensionistas para participarem de uma capacitação em mediação de conflitos, com 
ênfase em mediação familiar. Após a capacitação, os alunos iniciarão os atendimentos de mediação familiar (modalidade online) 
dos assistidos encaminhados para o CRMC (atividade prática supervisionada) e encontros de supervisão (modalidade online) para 
avaliação dos atendimentos realizados e para formação continuada dos alunos.  

Número de vagas: 30 
Professor 
Responsável: 

Ana Carolina de Oliveira Quintela 
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Público-alvo: Psicologia, Serviço Social, Direito, Mediação, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro, Serviços Notariais e 
Registrais, Serviços Penais,  

Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 13:30 às 17:00. 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Fábrica de software 
Descritivo: Prática de projeto e desenvolvimento de soluções computacionais, aplicada a demandas sociais de ONGs parceiras da IES. 

Número de vagas: 40 
Professor 
Responsável: 

Adalto Selau Sparremberger 

Público-alvo: Design, Design de Animação, Design de Animação - Bacharelado, Design de Games, Design de Games - Bacharelado, Design de 
Produto, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, TI e 
Computação (todos) 

Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21:50 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Núcleo de apoio contábil e fiscal - NAF  
Descritivo: O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com Instituições de Ensino 

Superior, cujo objetivo é oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo, 
tendo um caráter social e extensionista.  

Número de vagas: 30. 
Público-alvo: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão Financeira. 
Carga horária: 60 horas. 
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Dias e horários: Sábado das 09:00 às 12:00. 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: CIGA – empreendedorismo social 
Descritivo: O projeto busca integrar o conjunto de ações realizadas pelo Centro de Inovação e Gestão Ânima (CIGA) da FADERGS, tendo por 

objetivo desenvolver atividades no âmbito do empreendedorismo social, tendo como pilar para estruturação e execução os 17 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Além disso, o projeto engloba projetos 
relacionados à responsabilidade social e aos negócios sociais que contribuam através de soluções para problemáticas sociais 
identificadas pela Agenda 2030 da ONU. 

Número de vagas:  30 
Público-alvo: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Marketing, Processos Gerenciais 
Carga horária:  70 horas. 
Dias e horários: Segunda-feira, Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: AWS academy 
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: Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Marketing Digital, Ti e Computação 

(todos) 
Carga horária:  60 horas. 
Dias e horários: Quinta-Feira das 18:00 às 19:00. 
Modalidade: Digital. 
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Projeto: Crescer 
Descritivo: - Identificação de riscos para o desenvolvimento infantil; 

- Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor; 
- Acolhimento psicológico para crianças e famílias; 
- Intervenções específicas; 
- Responsabilidade social/global; 
- Engajamento social. 

Número de vagas:  30. 
Público-alvo: Biomedicina, 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, Fisioterapia, Nutrição, Direito. 

Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Segunda-feira das 14:00 às 15:00. 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: Crescer 
Descritivo: - Identificação de riscos para o desenvolvimento infantil; 

- Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor; 
- Acolhimento psicológico para crianças e famílias; 
- Intervenções específicas; 
- Responsabilidade social/global; 
- Engajamento social. 

Número de vagas:  30. 
Público-alvo: Biomedicina, 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, Fisioterapia, Nutrição, Direito. 
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Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Segunda-feira das 15:00 às 16:00. 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: Viva saúde 
Descritivo: Atendimento Fisioterapêutico, Acolhimento Psicológico e Nutricional a pacientes com diagnóstico de Fibromialgia e Câncer, bem 

como demais pacientes considerados crônicos. 
Número de vagas: 30. 
Público-alvo: Estética, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia. 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Segunda-feira das 13:00 às 18:00. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Fome Zero 
Descritivo: Projeto tem como objetivo atingir população que vive uma insegurança alimentar, através de ações criativas, desenvolvidas pelos 

alunos extensionistas, de diferentes áreas, como por exemplo: organização de palestras, eventos que tenham como finalidade a 
busca por alimenos não perecivies. Visto que após a pandemia tivemos um aumento expressivo na insegurança alimenta, e hoje 
contamos com 19 milhões de pessoas passando fome. Outro objetivo do projeto é capacitar população carente na produção de 
marmitas e orientações sobre aproveitamento de alimentos.  E por fim iremos incentivar em escolas municipais e comunidades o 
plantio de hortas. 

Número de vagas:  30. 
Público-alvo: Arquitetura e Design (todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente(todos), Ciências Biológicas e da Saúde (todos), Ciências Humanas 

e da Educação (todos), Ciências Jurídicas (todos), Comunicação e Artes (todos), Engenharias (todos), Gestão e Negócios (todos), TI e 
Computação ( todos), Turismo e Hospitalidade (todos). 

Carga horária: 40 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira, das 11:00 às 12:00. 
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Modalidade: Híbrido. 
 

Projeto: FADSaúde 
Descritivo: O aumento do número de obesos descreve um quadro que se reflete em um problema de saúde pública. Os indivíduos com excesso 

de peso necessitam de um acompanhamento para auxiliar a diminuir a gordura corporal de uma maneira saudável e manter uma 
boa qualidade de vida. Estudos comprovam que o elevado percentual de gordura corporal aumenta o risco de doenças. Este projeto 
tem como finalidade oferecer acolhimento interprofissional no campus da Galeria Luza da Fadergs para um grupo de indivíduos 
provenientes da comunidade com sobrepeso e obesidade.  Tem abrangência dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Educação 
Física, Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social, Nutrição e Estética e Cosmética. 

Número de vagas: 60. 
Público-alvo: Biomedicina, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Estética, Estética e 

Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social,  
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Segunda-feira  das 14:00 às 17:00. 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: Esporte e cidadania  
Descritivo: Projeto tem como objetivo apoiar atletas da comunidade, desenvolvendo o trabalho multidisciplinar através de sociabilizações das 

equipes envolvidas em prol do atendimento integralizado às comunidades de Atletas e esportistas. Identificando riscos e plano de 
intervenção específico por áreas.  
- Avaliação  
- Identificação de riscos nutricionais, fisioterapêuticos e psicológicos 
- Avaliação física, postural e antropométrica 
- Acolhimento psicológico 
- Intervenções específicas 
- Responsabilidade Social/Global 
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- Engajamento Social 

Número de vagas: 30. 
Público-alvo: Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia, Nutrição, Pedagogia, Pedagogia - 

Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia. 
Carga horária: 40 horas. 
Dias e horários: Terça-Feira, quinta- feira das 17:30 às 18:30. 
Modalidade: Híbrido. 

 
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 
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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 
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. 
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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 
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. 
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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 
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Jurídicas. Comunicação e Artes. Engenharias. Gestão e Negócios. TI e Computação. Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária:  80 horas 
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:  Quinta-feira das 14:30 às 17:30 
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 

 
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 
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Modalidade: Híbrido 
 
 
 
 
 
 
 


