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CATÁLOGO DE CURSOS DE EXTENSÃO 

 MARÇO 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, 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 
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Curso: Principles of neuroscience and emotional intelligence to improve your mental health (ministrado em inglês) 

Descritivo: "The course aims at sharing some basic knowledge regarding neuroscience in order to help participants understand how the brain 

works. It also aims at sharing some emotional intelligence concepts and techniques and helping individuals build up their own 
strategies to cope with stress and improve their mental health. The course is open to all areas, as there is no pre requisite or any 
previous knowledge required. 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em  25/03/2023, término 29/04/2023  

 
Curso: Social policies: tools for enhancing social equality (ministrado em inglês) 

Descritivo: Social policies are a key element in the construction of a Welfare State model. Our three-part course will cover from general 
questions regarding social policies (e.g., main concepts and definitions, types of Welfare States and their role in economic 

development) to how some social policies (schooling, health care and social security) have been implemented in Brazil since 1988. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 25/03/2023, término 20/05/2023 

 

Curso: International career: The world outside (ministrado em inglês) 

Descritivo: The world outside: International Mindedness; open-Mindedness; mass-communication; Careers of the future. Social skills: meeting 
people; stories from real life; interviews; social meetings; on the phone; customers; resolving conflicts; talking about decisions; 
schedules and appointments. 
Ethics ; prejudice, sexism; motivation; problem-solving skills; empathy; time managment;  

Communication skills: Speaking in public; presentation skills; active listening; persuasive speech. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 15:40 (2 horas por encontro) Início em 22/03/2023, término 10/05/2023 
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Curso: Diabetes: la comprensión de la fisiopatología (ministrado em espanhol) 

Descritivo: Conocer la fisiopatología de algunos tipos de diabetes mellitus y presentar tratamientos farmacológicos y no farmacológicosAs 
content, we can mention: Introduction to Neuroscience; Action Potential and the physics of nerve impulse; Neurotransmitters as 

chemical messengers; The Nervous System organization itself; Learning, Attention, Motivation, Memory and Emotion mechanisms; 
Neuroplasticity. 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Terças-feiras | 14:00 - 15:40 (2 horas por encontro) Início em 28/03/2023, término 25/04/2023   
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Curso: Equidade social e o mercado de trabalho: entre identidades e orientações sexuais 

Descritivo: Compreender pressupostos históricos, sociais, políticos, culturais e éticos dos estudos atuais na categoria gênero e sexualidade, 
internacionalmente com a categoria raça para o pertencimento e inclusão de populações minorizadas no mercado de trabalho e 

em cargos de liderança. Perspectivas críticas e interdisciplinares em teorias feministas, com foco em transfesminismos e feminismos 
negros. Processos de minorização, preconceito, violências. Desigualdade de acesso à carreira no mercado de trabalho, com recorte 
em machismo, sexismo, racismo e patriarcado. Saúde mental e sofrimento psíquico de populações minorizadas. 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 08:00 - 10h30 (3 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término 26/04/2023  
 
 
 
 
 

Curso: Crimes de racismo, injúria racial e a lei 14.532/2023: o que mudou? 

Descritivo: Racismo e antirracismo na Constituição da República. Igualdade, diferença e a adoção de políticas afirmativas no Brasil. Liberdade 

de expressão e limites: dos crimes contra a honra. Racismo e Injúria Racial: aproximações conceituais, os delitos e as penas, 



 

 

discussão de casos hipotéticos. 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários:  Quartas-feiras | 8:00 - 12:10 (4 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término 05/04/2023 
 
 
 
 

Curso: Crimes de racismo, injúria racial e a lei 14.532/2023: o que mudou? 

Descritivo: Racismo e antirracismo na Constituição da República. Igualdade, diferença e a adoção de políticas afirmativas no Brasil. Liberdade 
de expressão e limites: dos crimes contra a honra. Racismo e Injúria Racial: aproximações conceituais, os delitos e as penas, 
discussão de casos hipotéticos. 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários:  Quartas-feiras | 17:00 - 22:00 (4 horas por encontro)  Início em 12/04/2023, término 26/04/2023 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Curso: Desenho digital aplicado às engenharias e arquitetura 

Descritivo: Conhecer as características mais comuns de um sistema CAD e aplicações;  Aplicação de ferramentas básicas para a representação 
de elementos comuns principalmente à engenharia mecânica, engenharia elétrica, Engenharia civil, Arquitetura e Urbanismo e 

áreas afins; Conhecer as características mais comuns de um sistema CAD e aplicações;  Aplicação de ferramentas básicas para a 
representação de elementos comuns principalmente à engenharia mecânica, engenharia elétrica, Engenharia civil, Arquitetura e 
Urbanismo e áreas afins; 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11h20 (4 horas por encontro)  Início em 15/04/2023,  término 06/05/2023   

ÁREA: ARQUITETURA E URBANISMO & DESIGN  



 

 

 

 
Curso: Percurso na arquitetura popular brasileira: de Günter Weimer à sala de aula 

Descritivo: Estudo da arquitetura popular brasileira. Abordagem da simplicidade, adaptabilidade ao meio físico, criatividade. Discussão da 
forma plástica como resultado do processo e não somente enquanto intenção principal. Considerações da formação étnica 
brasileira. Estudo da expressão arquitetônica de povos tradicionais. Aplicação de exemplos práticos de expressões das edificações. 
Intersecções da temática com as realidades locais. 

Carga horária: 14 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro)  Início em 29/03/2023,  término  10/05/2023 

 

Curso: Modelagem 3D com blender 

Descritivo: CURSO COM A PROPOSTA DE ENSINAR MODELAGEM 3D UTILIZANDO O SOFTWARE GRATUITO BLENDER. PARA APRENDER A 
TRABALHAR COM MODELOS TRIDIMENSIONAIS E ENTENDER COMO FUNCIONA A IMPRESSÃO 3D. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 15:40 (2 horas por encontro)  Início em 15/03/2023 término 17/05/2023  

 

Curso: Modelagem BIM (Building Information Modeling) aplicada ao projeto arquitetônico 

Descritivo: Conceitos e ferramentas da modelagem BIM (Building Information Modeling). Uso do software Revit Architecture para concepção 
de projeto arquitetônico.      

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 25/03/2023,  término 29/04/2023   

 

Curso: Introdução às construções sustentáveis 

Descritivo: O CURSO SE PAUTA NA DISCUSSÃO DE PROPOSTAS E NA AVALIAÇÃO DE METODOLOGIAS AMBIENTALMENTE 
MENOS IMPACTANTES , ESTABELECENDO PARÂMETROS PARA SUA APLICABILIDADE E ENTENDENDO O IMPACTO DA SUA 
INSERÇÃO EM PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras, Terças-feiras  | 8:00 – 11:20 (3 horas por encontro)  Início em  27/03/2023, término 04/04/2023   

 



 

 

Curso: Técnicas de metodologia científica e escrita acadêmica 

Descritivo: A Pesquisa científica no Brasil. Relações Ciência, Tecnologia e Sociedade. O processo do conhecimento científico; tipos de pesquisa; 
projeto de pesquisa científica; ética na pesquisa. Seleção de fontes de publicação e referência. Estrutura de textos acadêmicos; 
escrita acadêmica; submissão e revisão de artigos científicos. 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 8:00 – 9:40 (2 horas por encontro)  Início em  23/03/2023, término 20/04/2023  

 
Curso: Design biofílico: criando ambientes humanizados 

Descritivo: Compreensão da sustentabilidade e seus desdobramentos na atualidade. Conceituação da Biofilia. Critérios e oportunidade de 
aplicação de mercado que abrangem as condicionantes contemporâneas de Design Biofílico. Práticas e metodologias e sua 
participação aliada à neurociência aplicada à arquitetura 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Terças-feiras | 8:00 – 9:40 (2 horas por encontro)  Início em  28/03/2023, término 30/05/2023   

 
Curso: Curso inicial de meios de representação a mão livre para Arquitetura e Design 

Descritivo: Serão apresentadas técnicas e processos de representação gráfica à mão livre no desenvolvimento de desenho de observação. 
Conceitos de luz, sombra, profundidade, textura, perspectiva e proporção. Assim como técnicas de esboços e renderings  utilizando 
grafite 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 – 10:30 (3 horas por encontro)  Início em  22/03/2023, término 12/04/2023   

 
Curso: Interfaces da paisagem no mundo contemporâneo 

Descritivo: Interfaces entre o campo da paisagem e outras áreas de conhecimento no mundo contemporâneo. Surgimento da noção de 
paisagem na sociedade europeia moderna. Artealização da paisagem, jardim inglês e jardim francês. Relações entre arte e paisagem 
na modernidade e na contemporaneidade. O caminhar, a deambulação e a deriva como estratégias de reconhecimento da paisagem 
do cotidiano. Princípios da cidade caminhável e suas contribuições para o urbanismo do século XXI. Paisagem cultural e suas relações 

com memória e consciência. 

Carga horária: 15 horas 



 

 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 10:30 (3 horas por encontro)  Início em  25/03/2023, término 29/04/2023   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ÁREA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS & MEIO AMBIENTE 
 
 
 
 

Curso: Zoonoses e saúde pública: uma abordagem multiprofissional 

Descritivo: As ações e os serviços de saúde voltados para vigilância, prevenção e controle de zoonoses são essenciais para a saúde pública.  O 

objetivo desse curso é mostrar a importância da atuação multiprofissional com o intuito principal de garantir a prevenção e o 
controle de zoonoses. Para isso serão abordados os conceitos gerais de vigilância, prevenção e controle de zoonosos, zoonoses 
monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde como peste, leptospirose, febre maculosa 
brasileira, hantavirose, doença de Chagas, febre amarela, febre d e chikungunya e febre do Nilo Ocidental. Além de doenças de 

transmissão vetorial que acometem somente a espécie humana, como dengue e malária. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 7:30 - 11:40   Início em 01/04/2023, término 13/05/2023   

 

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

Descritivo: Curso de interpretação dos diferentes exames laboratoriais de sangue (hematologia e bioquímica), de acordo com os parâmetros 
de normalidade internacionais. Neste curso será feita uma abordagem de raciocínio clínico dos exames laboratoriais como 
ferramentas importantes no auxílio de diagnóstico das diferentes doenças que acometem os animais de companhia. Serão 
abordados os conteúdos: 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. 

Carga horária: 20 horas 



 

 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 12:10     Início em 25/03/2023, término 22/04/2023  

 

Curso: Ozonioterapia veterinária 

Descritivo: A ozonioterapia veterinária é caracterizada pela utilização de ozônio como agente terapêutico no tratamento de diversas patologias. 
Os primeiros estudos na área ocorreram na década de 1980, porém, sendo a técnica regulamentada (Resolução nº 1.364) pelo 
Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). No entanto, somente nos últimos anos a técnica foi disseminada entre 

profissionais, tendo seu uso ampliado no tratamento dos animais domésticos. Introdução a ozonioterapia, gerador de ozônio, 
mecanismos de ação, indicações, contraindicações, casos clínicos, tratamento e manejo de feridas, vias de administração, 
protocolos utilizados, materiais utilizados nas diferentes aplicações, ozonioterapia pós operatória e ortopédica, ozonioterapia no 
controle da dor, ozonioterapia na dermatologia, óleo ozonizado e soro ozonizado. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:20 (4 horas por encontro) Início em 25/03/2023, término 15/04/2023 
     

 

Curso: Técnicas de vacinação e medicação em avicultura e suinocultura 

Descritivo: Técnicas, locais e formas de aplicação e de administração de medicamentos em suínos; Aplicação sobre a pele; Aplicação pelas 

aberturas naturais de organismo; Aplicação intradérmica; Aplicação subcutânea; Aplicação intramuscular; Aplicação endovenosa; 
Aplicação intra-abdominal; Aplicação epidural; Aplicação intratesticular; Escolha do medicamento. Tipos de vacinas, vias de 
administração de vacinas, boas práticas em processos vacinais, Reação vacinal; Principais causas de falhas na vacinação; 
Monitoramento da vacinação; 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Terça-feira e quarta-feira | 17:20 - 18:50 (2 horas por encontro)  Início em 28/03/2023, término 19/04/2023   

 

Curso: Práticas hospitalares e semiológicas em cães e gatos 

Descritivo: No curso, de natureza prática, serão abordadas as principais técnicas hospitalares e semiológicas na rotina da clínica médica e 

cirúrgica de cães e gatos.  Os (as) estudantes realizarão técnicas de contenção física, acesso venoso periférico, coleta de sangue e 
irão conhecer as vias de aplicação de medicamentos: subcutânea, intramuscular e intravenosa.  Além disso, no decorrer do curso 
serão estudadas as técnicas de ausculta cardíaca, pulmonar e aferição de temperatura e demais parâmetros vitais. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 25/03/2023,  término 29/04/2023   



 

 

 
 

Curso: Defesa sanitária animal para concurso público 

Descritivo: Os concursos públicos para o cargo de médico veterinário geralmente cobram o tema defesa sanitária animal abrangendo os 
conhecimentos sobre métodos de prevenção, controle e erradicação de enfermidades com potencial zoonótico e de impacto 
econômico. Nesse curso abordaremos as principais doenças emergentes e reemergentes dos animais domésticos como: Influenza 
Aviária, Peste Suína Africana, Peste Suína Clássica;  Encefalopatia Espongiforme Bovina e Aftosa. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quinta-feira e Sexta-feira | 17:00 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 30/03/2023, término 13/04/2023   

 

Curso: Vida agro - bioquímica da silagem: do cultivar ao alimento 

Descritivo: Os vegetais são a base da alimentação dos animais domésticos, em especial dos animais de produção. Esse insumo apresenta baixo 
custo de produção e boa composição nutricional. Infelizmente, os vegetais tem produção sazonal, sendo a produtividade 
fortemente influenciada por questões climáticas sobre as quais os seres humanos tem pouco controle. Assim, o uso de suplementos 
alimentares é uma forma frequente de atender as exigências nutricionais para a produção de proteína animal, sendo a produção 

de silagem uma forma economicamente sustentável para essa finalidade. Nesse curso você irá aprender sobre os tipos de silos e as 
principais forrageiras utilizadas na produção de silagem: milho, sorgo, cana-de-açúcar, capins e girassol. Discorreremos sobre o 
planejamento de cultivo, definição da área, época de plantio, bem como o manejo das culturas e operações de cultivo. Por fim, 
abordaremos os processos relacionados a colheita, ensilagem, abertura dos silos, infraestrutura e modos de utilização da silagem. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 15/04/2023, término 13/05/2023   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS & DA SAÚDE 
 
 
 

Curso: Princípios da biotecnologia: pesquisa e análises clínicas 

Descritivo: A biologia molecular têm contribuído para identificação de agentes infecciosos, mutações específicas que levam a alterações de 
proteínas podendo predispor a doenças oncológicas, etc. Atualmente, as técnicas de biologia molecular estão cada dia mais 

sofisticadas e abrangentes podendo assim trazer uma maior precisão e rápido diagnostico aos pacientes. Além disso a biotecnologia 
pode ser empregada em diferentes setores, não somente na saúde, podendo ser utilizada na área da engenharia para o 
desenvolvimento de bioconcreto, nutrição com alimentos transgênicos, na moda com tecidos mais resistente, entre outro. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término 19/04/2023  

 
Curso: Recursos eletroterápicos no rejuvenescimento facial 

Descritivo: CORRENTE ELÉTRICA, IONS, ALTA FREQUENCIA, MICROCORRENTE, FOTOTERAPIA, RADIOFREQUENIA, CARBOXITERAPIA, CORRENTE 

RUSSA, CORRENTE POLARIZADA, JATO DE PLASMA. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 22/03/2023,  término 19/04/2023   

 
Curso: Virologia clínica 

Descritivo: Propriedades gerais dos vírus (estrutura, classificação, nomenclatura dos vírus); replicação viral; métodos de diagnóstico virológico; 
principais viroses humanas; controle e prevenção de viroses. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro)  Início em 12/04/2023, término 14/06/2023   

 



 

 

 
Curso: Raciocínio clínico a partir da análise de moviment 

Descritivo: Bases Cinesiológicas para o raciocínio clínico; Avaliação Fisioterapêutica; Métodos  e  técnicas de  avaliação musculoesquelética; 
Principais alterações do movimento; Raciocínio clínico baseado na análise cinesiológica do movimento humano dos MMSS e MMII; 
Tratamento das principais patologias e disfunções; Cinesioterapia: exercícios de amplitude do movimento (ADM) ativa, passiva e 
ativo-assistido; alongamento (estático, auto alongamento, mecânico e balístico) e exercícios resistidos para o quadrante inferior 

(exercícios isométricos, dinâmicos –concêntrico e excêntrico, pliométrico; exercícios em cadeia aberta e em cadeia fechada; 
exercícios funcionais). 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 21:00 (3 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término 24/05/2023   

 
Curso: Saúde coletiva: da integralidade à multidisciplinariedade 

Descritivo: O curso apresenta e discute os conceitos e técnicas sobre saúde coletiva, a aplicação desse curso faz parte de uma dinâmica 

pedagógica dos cursos ofertados nas instituições de ensino da rede ecossistema ânima, a se trabalhar com saúde. O curso faz uma 
introdução a assuntos relacionados à saúde coletiva, da visão integral aos pacientes e multidisciplinar sobre o apoio e o trabalho 
dos profissionais de saúde. A prática acontecerá através de metodologia de desenvolver trabalhos individuais e em grupos. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 18:40 - 22:00    Início em 22/03/2023, término 19/04/2023   

 
Curso: É tóxico ou medicinal? 

Descritivo: Abordagem ampla de produtos naturais tóxicos e medicinais na área da saúde. O curso envolve conhecimento tóxico e medicinal 
sobre espécies vegetais, do conhecimento histórico a prática clínica. Aborda os rituais religiosos com o uso de ervas e o potencial 
tóxico. Estudo do potencial tóxico de produtos naturais na gravidez, tratamento do covid-19, no tratamento da obesidade e do 
câncer. Analise de fake x fatos na prática do profissional de saúde para orientação de pacientes. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 15:40 - 19h00 (4 horas por encontro) Início em  22/03/2023, término 19/04/2023 

 
 



 

 

 
Curso: Conhecendo as vacinas e os cuidados com a sua aplicação 

Descritivo: NOÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DAS DOENÇAS; PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS VACINAS, 
BASES IMUNOLÓGICAS; ESTRATÉGIAS DE IMUNIZAÇÃO; CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, CALENDÁRIO VACINAL DO ADULTO, 
CALENDÁRIO VACINAL DO ADOLESCENTE, CALENDÁRIO VACINAL DO IDOSO E CALENDÁRIO VACINAL DA GESTANTE; CUIDADOS 
COM SALA DE VACINA E REDE DE FRIOS; 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 18:40 - 22:00       Início em 22/03/2023,  término 24/05/2023   

 
Curso: Atuação estética em medicina e cirurgia 

Descritivo: Abordagem, de forma interdisciplinar, da aplicação de procedimentos estéticos no pré e pós-operatórios de cirurgias plásticas 
(reparadoras e estéticas) e nos cuidados com a pele nos pós procedimentos clínicos dermatológicos. 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 21h30 (3 horas por encontro) Início em  22/03/2023, término 26/04/2023   

 
Curso: Comunicação em saúde 

Descritivo: Comunicação em saúde. Comunicação de notícias difíceis. Questões éticas e bioéticas da comunicação em saúde. Direito à saúde e 

à informação. Novas tecnologias da informação e da comunicação e a educação em saúde. Educação e comunicação em saúde e a 
equipe multiprofissional. Ações educativas e a prática profissional na comunidade. Ações educativas e a comunicação para 
populações em situação de vulnerabilidade. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 15/04/2023,  término 20/05/2023   

 
Curso: A fisioterapia no controle da dor 

Descritivo: A dor é um dos sintomas mais complexos e mais difíceis de ser interpretados pelos profissionais de saúde  Apesar dos avanços 
substanciais na compreensão da fisiopatologia da dor, o seu controle permanece inadequado. Existem várias deficiências de 
formação em cursos de graduação  Considerando todos os aspectos que a dor afeta a qualidade de vida das pessoas, causando 
prejuízos físicos, emocionais, familiares, sociais e econômicos, o conhecimento para adequado gerenciamento da dor se faz 

necessário. O curso convida todos os profissionais da área da saúde a se aprofundarem no tema para prestarem uma assistência 



 

 

integral, precoce e efetiva aos pacientes com dores agudas e crônicas. Direcionando a condutas terapêuticas dentro da fisioterapia 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22:20 (4 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término 12/04/2023   

 
Curso: Conhecimento e bases em cuidados paliativos na geriatria  

Descritivo: Princípios e práticas dos cuidados paliativos.  Os pilares do cuidado paliativo.  Princípios éticos dos cuidados paliativos na geriatria 

e gerontologia.  Diagnóstico e condições elegíveis para os cuidados paliativos na geriatria.  Abordagem à família, processo de 
comunicação e decisão.  Equipe multidiciplinar, sintomas mais comuns e seu controle em cuidados paliativos.  Prognóstico, luto e 
sofrimento psíquico.   

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 26/04/2023, término 17/05/2023   

 
Curso: Alimentação nos primeiros 1000 dias de vida 

Descritivo: A importância dos primeiros 1000 dias na saúde e desenvolvimento infantil. Panorama sobre a situação do aleitamento materno e 
da alimentação complementar no Brasil. Fatores que influenciam as práticas de aleitamento materno e alimentação complementar. 
Técnicas de aconselhamento para aumentar a confiança e adesão às orientações do profissional de saúde. Promoção da 
alimentação complementar adequada e saudável. Métodos de introdução alimentar: tradicional, participativo e BLW. Estratégias 

de educação alimentar e nutricional na alimentação infantil. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 18:40 - 22:00      Início em 22/03/2023, término 03/05/2023   

 
Curso: Mamíferos silvestres brasileiros terrestres: diversidade e conservação 

Descritivo: Nesse curso você irá aprender sobre as espécies de mamíferos brasileiros silvestres., aprender a identificar algumas características 
que distinguem espécies de maneira direta e indireta. Vamos discutir também sobre métodos de estudos de ecologia das espécies 

abordadas e discutir aspectos de sua conservação, abordando estratégias nacionais e alguns projetos independentes. O curso é 
voltado estudantes de Ciências Biológicas e Medicina veterinária, porém outros estudantes que desejem atuar em alguma área 
mais voltada ao meio ambiente serão muito bem vindos. Mamíferos são animais que despertam interesse na maioria das pessoas 



 

 

e o trabalho com conservação de mamíferos é interdisciplinar e multiprofissional. 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19h00 (2 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término 19/04/2023   

 
Curso: Introdução ao inglês acadêmico: como ler melhor artigos em inglês 

Descritivo: Inglês acadêmico é usado tanto para leitura e escrita em diversas áreas da ciência. Esse curso visa melhorar a leitura de artigos 

científicos da área biológica e da saúde. Estudaremos sobre o que é o Inglês acadêmico e a estrutura e palavras-chave usadas em 
diferentes seções de um artigo científico, sistematizando as informações. Além de dicas de como praticar o inglês para facilitar suas 
habilidades de leitura e ferramentas úteis. O curso terá aulas teóricas, porém sempre momentos de atividades práticas em todas 
aulas para praticar a leitura e interpretação de artigos científicos. As aulas serão ministradas em português, com alguns exemplos 

em inglês. É necessário ter conhecimento básico do idioma Inglês para conseguir acompanhar os exemplos e fazer as atividades. 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 – 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 26/04/2023,  término 24/05/2023   

 
Curso: Desmistificando a toxicologia 

Descritivo: Introdução e histórico da toxicologia. Toxicocinética e toxicodinâmica. Abordagem inicial ao paciente intoxicado. Intoxicações por 
medicamentos. Drogas perturbadoras do SNC com enfoque em Cannabis e alucinógenos. Drogas estimuladoras do SNC com 

enfoque em Cocaína e anfetaminas. Drogas depressoras do SNC com enfoque em barbitúricos, benzodiazepínicos, álcool e opioides. 
Solventes inalantes. Drogas facilitadoras de crimes. Toxicologia forense. Cenas de crimes. Vestígios biológicos, noções de medicina 
legal e identificação humana. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:20 (4 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término 12/04/2023   

 
Curso: Utilização da ventilação mecânica não-invasiva e atuação do profissional 

Descritivo: Conhecimento sobre anatomia e fisiologia das vias aéreas e pulmonar, indicações e uso ventilação mecânica não-invasiva em 
doenças crônicas e cardiopulmonares, contemplando os estudantes e profissionais da fisioterapia, enfermagem e demais áreas da 
assistência. 



 

 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em  13/05/2023, término 10/06/2023 

 
Curso: Clareamento dental: tudo o que você precisa saber 

Descritivo: ESTUDO DA ETIOLOGIA DO MANCHAMENTO DENTAL; INDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DO CLAREAMENTO DENTAL; MECANISMOS DE 
AÇÃO DOS CLAREADORES DENTAIS; TIPOS DE GÉIS CLAREADORES; TÉCNICAS DE CLAREAMENTO DENTAL; MITOS E VERDADES SOBRE 
O CLAREAMENTO DENTAL; CLAREAMENTO DE DENTES DESVITALIZADOS E DE DENTES COM MANCHAS BRANCAS; 
DESSENSIBILIZAÇÃO DENTAL; MANUTENÇÃO DO CLAREAMENTO; INTERAÇÃO ENTRE CLAREAMENTO DENTAL E OUTROS TIPOS DE 

MATERIAIS RESTAURADORES  E TRATAMENTOS ESTÉTICOS. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 15:40 - 19:00 (4 horas por encontro)  Início em 12/04/2023,  término 26/04/2023   

 
Curso: Atualizações em rotulagem nutricional de alimentos 

Descritivo: Nova legislação de informação nutricional de alimentos da ANVISA; Legislação de informação nutricional frontal de alimentos; 
Prática de elaboração e formatação de rótulos para alimentos. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 29/04/2023,  término 13/05/2023   

 
Curso: Ambiente, saúde e trabalho 

Descritivo: Estudo da determinação social do processo saúde-doença com foco nos campos saúde e ambiente e saúde do trabalhador, visando 
à compreensão do modelo de desenvolvimento e seus processos de produção e consumo, enfatizando suas implicações para a 
saúde (trabalhadores e comunidades) e o ambiente, além de problematizar acerca dos direitos dos trabalhadores e das 
comunidades atingidas, considerando as situações de conflito, racismo e injustiça ambiental. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 – 17:20 (4 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término 19/05/2023   

 
 
 



 

 

Curso: Saúde coletiva para além dos protocolos 

Descritivo: • Humanização na prestação de serviço em saúde coletiva com foco as especificidades requeridas; 
• À saúde coletiva enquanto parâmetro magno para a prestação dos serviços de saúde no tocante a promoção e prevenção;  
• Doenças sexualmente transmissíveis para além dos protocolos; 
• Doenças crônicas não transmissíveis para além dos protocolos;   

• O coletivo e à saúde do idoso, como está acontecendo a assistência interdisciplinar; 
• Programa de assistência à saúde coletiva e modelos assistenciais uma ruptura a protocolos engessados; 
• As ferramentas tecnológicas enquanto ferramenta de abrangência para o coletivo. 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 25/03/2023, término 06/05/2023   

 
Curso: Análises de alimentos 

Descritivo: Visão geral sobre análises de alimentos. Métodos de análises. Amostragem e preparo da amostra. Determinação da composição 
centesimal dos alimentos. Rotulagem geral. Rotulagem nutricional. Rotulagem nutricional frontal. Rotulagem de alergênicos, 
glúten, transgênicos e lactose Detecção de fraude em alimentos. Legislação e fiscalização de alimentos. 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 26/04/2023, término 24/05/2023   

 
Curso: Diagnóstico laboratorial de parasitoses humanas: da coleta à análise 

Descritivo: Princípios básicos que regem o diagnóstico parasitológico das doenças parasitárias de maior importância em âmbito nacional e 
regional em relação à saúde humana. Morfologia dos agentes causadores das doenças parasitárias de maior importância em âmbito 
nacional e regional em relação à saúde humana, com enfoque nas formas observadas nos exames de diagnóstico parasitológico. 
Principais métodos e técnicas utilizadas em exame parasitológico de fezes, sangue, urina, tecidos e secreções humanas. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 15:40 (2 horas por encontro)  Início em 22/03/2023,  término 26/04/2023    

 
Curso: Motricidade orofacial e suas interfaces: anatomofisiopatologia 



 

 

Descritivo: Abordagem das estruturas do aparelho estomatoglossognático e das funções dos órgãos que o compõem, promovendo uma linha 
de raciocínio para o entendimento de possíveis alterações da homeostasia deste aparelho. Estuda os distúrbios miofuncionais 
orofaciais e cervicais, associando os padrões de normalidade aos padrões adaptativos e compensatórios. Apresenta procedimentos 

de avaliação perceptiva e instrumental, englobando materiais, documentação e protocolos. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 18:40 - 22:00     Início em 29/03/2023,  término 26/04/2023   

 
Curso: Neurociências aplicada à mudança de comportamento e estilo de vida ativo e saudável 

Descritivo: Visão geral do sistema nervoso; Neurociências e comportamento humano; Comportamento ativo e sedentário; Mudança de 
comportamento; Como o cérebro decide?; Estilo de vida e perspectivas neuropsicocomportamentais. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 14:00 - 17:20 (4 horas por encontro)  Início em 23/03/2023, término 20/04/2023   

 
Curso: Prática em saúde baseada em evidências 

Descritivo: Busca e leitura critica de artigo científico. Interpretação e aplicação de resultados de estudos científicos a questões clínicas. 
Formação de evidência científica: formulação de questão clínica, busca de evidências, avaliação crítica da evidência encontrada e 
tomada de decisão com base nessa evidência. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 29/04/2023  término 27/05/2023   

 
Curso: Princípios farmacológicos da anestesia em animais e humanos 

Descritivo: Discutir, de forma aplicada, o uso clínico de anestésico em animais e humanos. Estudar os princípios farmacológicos dos anestésicos 
(farmacocinética e farmacodinâmica), indicações terapêuticas, cuidados e reações adversas. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 25/03/2023,  término 22/04/2023   

 
 



 

 

 
Curso: Auriculoterapia 

Descritivo: História da auriculoterapia; 
Anatomia do pavilhão auricular; 
Princípios fisiológicos e energéticos da auriculoterapia; 
Avaliação auricular; 

Métodos terapêuticos de auriculoterapia; 
Indicações e contraindicações; 
Auriculoterapia e prática baseada em evidências. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17h20 (2 horas por encontro)  Início em  25/03/2023, término 15/04/2023   

 
Curso: Drenagem linfática 

Descritivo: A ementa desse curso tem como objetivo ampliar o conhecimento a respeito da técnica de drenagem linfática manual  e sua 
aplicação, indicação e contraindicação, métodos e manobras de existentes e sua aplicação em situações especiais. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:20 (4 horas por encontro)  Início em 06/05/2023, término 27/05/2023   

 
Curso: Limpeza de pele: novas tendências 

Descritivo: Exploração da aplicação da ficha de anamnese, e avaliação facial. Estudo dos produtos cosméticos para limpeza de pele, recursos 
manuais e recursos eletroterápicos utilizados no procedimento de limpeza de pele. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 15:40      Início em 22/03/2023,  término 24/05/2023   

 
Curso: Manejo do paciente com traumatismo maxilofacial 

Descritivo: O curso discutirá sobre os traumas faciais mais frequentes, suas sequelas e planos de tratamento observando as peculiaridades de 
cada fratura. Discute o atendimento inicial dos pacientes em serviços de urgência e emergência em unidades hospitalares de 
traumas. E por fim busca debater as diversas formas de manejo dos pacientes com politraumatismos faciais.   



 

 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22:20 (4 horas por encontro)  Início em 29/03/2023,  término 26/04/2023   

 
Curso: Mindfulness 

Descritivo: O termo “Mindfulness” é referido aos programas baseados em Mindfulness (Mindfulness-Based 
Interventions), sendo estes intervenções psicossociais nas quais práticas de atenção plena são 
ensinadas de maneira estruturada, e embasada acadêmica e cientificamente. Em geral o Mindfulness é desenvolvido em grupo, ao 
longo de 8 a 10 semanas, com uma sessão por semana, na qual são ensinados e praticados os exercícios de Mindfulness para o 

manejo adequado do “estresse” cotidiano. Para além da área da saúde, os programas de Mindfulness têm sido aplicados na 
sociedade em geral, como na educação e nas organizações, incluindo programas voltados a escolas de ensino fundamental, ao 
mundo corporativo e a atletas de alto desempenho 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 15:40 - 17:20 (4 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término 24/05/2023   

 
Curso: Temas especiais em audição e linguagem 

Descritivo: Atualização e aprofundamento dos conhecimentos teóricos para processos de aquisição e desenvolvimento típicos relacionados às 
habilidades comunicativas e de leitura, bem como das práticas clínicas em métodos e técnicas de procedimentos audiológicos. 
Apresentação de seminários de pesquisa. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 25/03/2023 término 29/04/2023   

 
Curso: Uso de canabidiol e THC no tratamento das diferentes doenças 

Descritivo: O uso do canabidiol e THC para tratamento de diferentes doenças tais como as neurológicas, demências entre outras. Quais as 
principais legislações brasileiras que são inerentes ao tema. Principais pesquisas desenvolvidas mostrando outros tratamentos 
promissores para esses compostos. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro)  Início em 29/03/2023 término 17/04/2023   

 



 

 

Curso: Aplicando as novas DRIs de 2023 sem mistério e sem segredo 

Descritivo: Anamnese nutricional. Energia: estimativa do valor energético de alimentos e gasto energético total de crianças, adultos, idosos e 
demais grupos especiais. Avaliação dietética. Elaboração e análise de dietas para indivíduos saudáveis, crianças,  adultos e idosos. 
Recomendações nutricionais. Triagem e avaliação nutricional. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro)  Início em 22/03/2023 término 15/05/2023   

 
 
 

 
 
 

 
Curso: Revolução da educação: estratégias de ensino para o futuro do mercado de trabalho 

Descritivo: O propósito é dialogar sobre práticas educativas e formação docente, tendo por base o impacto destas ações em sala de aula. Assim 
sendo, discutir-se-á sobre os princípios os quais a sustentam e nos convidam a repensar práticas em educativas e as predisposições 
propostas para a aprendizagem e sua respectiva utilidade para o futuro. Neste sentido, os conteúdos se constituem como pré-

textos para a escrita de uma história formativa docente mais complexa que nos chama a refletir teoria e prática, vislumbrando o 
futuro. Vivenciando oportunidades de trocas que estimulam a agir a partir de princípios que tomamos como fundamentais na 
formação profissional e assim aprofundar reflexões não só do fazer, mas do fazer-saber e fazer-pensar, estimulados pela ótica 
freireana. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 18:40 - 22:00      Início em 23/03/2022, término 20/04/2022       

 
Curso: Processos de estigmatização e a produção do fracasso escolar 

Descritivo: Fundamentos históricos, científicos e ideológicos dos processos produtores do fracasso escolar. Teorias explicativas do fracasso 
escolar. Estudo de casos de fracasso escolar, considerando todos os sujeitos envolvidos (estudantes, professores, familiares e 
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gestores). Processos de estigmatização. Problemas de aprendizagem versus problemas de escolarização. Caminhos para superação 
deste grave problema social. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 18:40 - 22:00      Início em 19/04/2023, término 17/05/2023   

 
Curso: Prevenção e pósvenção do suicídio no contexto escolar 

Descritivo: O suicídio é um problema complexo de saúde pública. O ambiente escolar oferece inúmeras oportunidades de contribuição para 

uma abordagem abrangente de vários níveis para a prevenção do suicídio, especialmente para jovens de comunidades com recursos 
limitados de saúde mental. A implementação de programas de prevenção nas escolas promove uma cultura de cuidado que 
incentiva a busca de ajuda e a conexão entre os jovens. No entanto, eles podem ser expostos à morte por suicídio. Desse modo, é 
essencial compreender como os jovens lidam com a perda, o potencial de contágio do suicídio e as práticas recomendadas de 

pósvenção no contexto escolar. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 29/03/2023,  término 12/04/2023   

 
Curso: Socialização étnico-racial e emocional parental nas famílias negras 

Descritivo: Separadamente, a socialização étnico-racial e a emocional dos pais tem sido associada ao desenvolvimento socioemocional dos 
filhos. Contudo, estudos têm revelado a necessidade de maior compreensão e investigação da sobreposição dos dois construtos. 

Ao se considerar a faixa populacional significativa de famílias negras no Brasil e as especificidades relacionadas a elas, este curso 
apresentará, o modelo conceitual integrativo das socializações, as recentes investigações brasileiras sobre a temática e as 
considerações acerca dos programas de intervenção parentais com foco nas emoções dos filhos. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras  | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 19/04/2023 término 03/05/2023   

 
Curso: Avaliação de risco e manejo do comportamento suicida 

Descritivo: Conceito de suicídio e comportamento suicida. Níveis de prevenção do suicídio. O papel dos profissionais de saúde no manejo. 
Fatores de risco e proteção. Dados sobre suicídio no Brasil. Avaliação de estado mental atual. Avaliação de risco: baixo, médio ou 
alto. Manejo e condução de uma entrevista com pessoa em risco de suicídio. Encaminhamentos e manejo com a rede de apoio: 



 

 

família e rede de atenção psicossocial. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 01/04/2023,  término 22/04/2023   

 
Curso: O uso de drogas e a clínica das toxicomanias 

Descritivo: Ampliar o conhecimento teórico das políticas que direcionam a atenção psicossocial, considerando os diversos dispositivos que 

impactam. Desenvolver habilidades na compreensão das toxicomanias e em seu fazer prático. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 01/04/2023,  término 29/04/2023   

 
Curso: O drama da linguagem e itinerários literários em Judith Butler 

Descritivo: Este minicurso propõe uma leitura da obra “Problemas de gênero”, da filósofa estadunidense Judith Butler, tendo em vista a sua 
crítica contundente a um dos principais fundamentos do movimento feminista: a identidade. Nesta perspectiva, além de interrogar 
a categoria heterossexualidade, de forma a relançar a oposição sexo e gênero em novas coordenadas, espera-se que sejam 

debatidas questões como: o que é ser homem e o que é ser mulher?; o que faz um homem ser homem e o que faz uma mulher ser 
uma mulher? Questões cuja ampliação tem contemplado uma multiplicidade de sexualidades, como visto na contemporaneidade. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 25/03/2023, término 22/04/2023   

 
Curso: O drama da linguagem e itinerários literários em Clarice Lispector 

Descritivo: Este minicurso propõe um estudo acerca de parte da obra da escritora brasileira Clarice Lispector, tendo como base as análises 

desenvolvidas por críticos de literatura, a exemplo de Benedito Nunes e Olga de Sá. Sob este prisma, além de tratar do tempo e da 
linguagem característicos desta autora, bem como o processo epifânico e sua aproximação com a filosofia, espera-se que sejam 
debatidas questões como: o que caracteriza a escritura de Clarice Lispector? Pode-se dizer que há uma unidade na produção literária 
clariceana? De quais maneiras a obra desta autora reverbera na contemporaneidade? 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 06/05/2023,  término 27/05/2023   



 

 

 
Curso: Introdução à psicofarmacologia 

Descritivo: Exploração dos princípios fundamentais da psicofarmacologia, a atuação dos fármacos nos quadros de adoecimento psíquico. 
Discussão do papel do psicólogo na atuação interprofissional com o psiquiatra, baseada na ética e colaboração. Reflexão sobre o 
uso de substâncias lícitas e ilícitas e a ação dessas substâncias no comportamento humano. 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |18:40 - 22:00 (4 horas por encontro)  Início em 12/04/2023,  término 26/04/2023   

 
Curso: Transtornos de pânico e obsessivo-compulsivo na perspectiva cognitivo-comportamental 

Descritivo: Ansiedade: aspectos históricos, culturais, neurofisiológicos, ambientais e psicológicos. Características diagnósticas e clínicas do 
Transtorno de pânico e do Transtorno Obsessivo-compulsivo. Tratamento do transtorno de pânico e do Transtorno Obsessivo-
compulsivo a partir da teoria cognitivo-comportamental. 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 8:00 - 12:10    Início em 19/05/2023, término 26/05/2023   

 
Curso: Atualização em violência e saúde 

Descritivo: O curso propõe-se a apresentar a discentes de diferentes áreas de formação as bases do estudo e atuação junto ao fenômeno da 
violência, visando instrumentalizá-lo para sua compreensão na contemporaneidade, seus impactos individuais e coletivos, 
identificação de casos, atuação em rede intersetorial para enfrentamento das diferentes formas de violência e produção de cuidado, 

prevenção e promoção da saúde. Para tanto, o curso está organizado em 10 encontros temáticos às 4as feiras, de 15:40 às 17:20h, 
de forma remota. O aluno deverá ao fim do curso apresentar um estudo de caso sintetizando os conhecimentos e propondo 
estratégias de enfrentamento. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  15:40 – 17:20 (2 horas por encontro)  Início em 29/03/2023,  término 31/05/2023   

 
Curso: Brincar Juntos 

Descritivo: Brincar, além de ser um direito, é uma das atividades mais completas que o ser humano realiza. Muitos autores e pesquisadores de 
diferentes áreas do conhecimento contribuíram para melhor compreendermos esse fenômeno e sua importância para o 
desenvolvimento integral das pessoas em todas as faixas etárias. 



 

 

Essa atividade extensionista, caracteriza-se por oferecer aos estudantes dos cursos de psicologia e pedagogia, a oportunidade de 
compreender conceitos sobre o jogo, o brinquedo as brincadeiras, e a organização de espaços para realizar intervenções com 
crianças, jovens e adultos. 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras |  14:00 – 15:40 (2 horas por encontro)  Início em 23/03/2023,  término 20/04/2023   

 
Curso: Conversando sobre a saúde mental de adolescentes: transtornos de humor e autolesão 

Descritivo: Esse curso se propõe a promover a reflexão do conceito de saúde mental de adolescentes, com foco no desenvolvimento de 
sofrimento psíquico e transtornos de humor. Aborda diferentes estratégias a ser adotadas no manejo e cuidado a adolescentes em 
geral.   

Carga horária: 9 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 17/05/2023,  término 07/06/2023   

 
Curso: Estratégias de disciplina positiva para pais e professores de crianças e adolescentes 

Descritivo: Disciplina positiva - origens e pilares. Estratégias mais utilizadas com crianças e adolescentes. Estudos de caso, vivências e aplicação. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados |  14:00 – 17:20 (4 horas por encontro)  Início em 25/03/2023,  término 22/05/2023   

 
Curso: Aplicação da metodologia científica nos trabalhos acadêmicos 

Descritivo: Definição de ciência e tipos de pesquisas científicas. Delimitação do tema. Problema de pesquisa. Objetivos, justificativa, hipóteses. 

Procedimentos metodológicos (coleta e análise de dados). Princípios da ética e bioética em ciência. Plataforma Brasil. Normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e outras normas. Elementos textuais do relatório final (monografia, artigo, etc.). 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 – 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 25/03/2023,  término 13/05/2023   

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Curso: Conformidade legal e cultura ESG (Meio ambiente, responsabilidade social e governança) 

Descritivo: A sustentabilidade para o setor privado e o interesse público. A conformidade legal e sua relevância no direito, na gestão, nas 

práticas sociais e ambientais. A inteligência em requisitos legais. A Cultura ESG (Meio ambiente, responsabilidade social e 
governança): conceitos, vantagens e desafios. A construção e a aplicação da Matriz de Materialidade com stakeholders internos e 
externos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS e a cultura ESG na promoção da função social do setor corporativo. 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término 17/05/2023   

 

Curso: A recuperação judicial e a falência no direito brasileiro 

Descritivo:  Recuperação judicial 
• Créditos sujeitos, não sujeitos 

• Plano de recuperação judicial 
• Meios de recuperação judicial 
• Venda de ativos e operações societárias 
• Suspensão das execuções dos credores 

• Formas de deliberação dos credores 
• Recuperação extrajudicial 
• Falência 
• Procedimento de arrecadação e liquidação de bens 

• Rateio para pagamento dos credores 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 10:05      Início em 22/03/2023,  término 10/05/2023   

 
ÁREA: CIÊNCIAS JURÍDICAS 



 

 

 
 

Curso: Direito e prática processual cível nos tribunais 

Descritivo: 1. PROCESSO E CONSTITUIÇÃO  

2. O PROCESSO NOS TRIBUNAIS 
3. AS TUTELAS DE URGÊNCIA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES 
4. RECURSOS NOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA  
5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS  

6. AGRAVOS E EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS RECURSOS 
7. PRECEDENTES JUDICIAIS E DIREITO JURISPRUDENCIAL 
8. REGIMENTO INTERNO  
9. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

10. VIRTUALIZAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES  
11. POLÍTICAS PÚBLICAS E DECISÕES ESTRUTURAIS 
12. CASOS PRÁTICOS  
13. “TOUR VIRTUAL” 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 21h30 (3 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término 03/05/2023   

 

Curso: Una-se por Todes! 

Descritivo: A interseccionalidade é um conceito importante nas Ciências Humanas que ajuda a compreender como as diferentes formas de 

opressão, como gênero, raça, classe e orientação sexual, se entrelaçam e afetam a vida das pessoas. Desenvolvido por mulheres 
negras feministas, o conceito é estudado em áreas como sociologia, antropologia, psicologia e ciência política. Estes estudos 
permitem compreender como a discriminação e a opressão estão interconectadas e afetam a vida das pessoas. Aplicado em 
contextos sociais como política, educação e saúde, ele ajuda a entender como a discriminação se manifesta. Em suma, é uma 

ferramenta importante para compreender a complexidade da vida humana e lutar contra a opressão. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 22/03/2023, término 24/05/2023  

 
 
 



 

 

Curso: Quais os direitos e deveres do consumidor 4.0? 

Descritivo: Concepção e normas básicas da relação de consumo. instrumentos de defesa do consumidor e responsabilidade contratual. 
mecanismos de defesa do consumidor. 

Carga horária:  20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:45 - 10:50 (2 horas por encontro) Início em 25/03/2023, término 20/05/2023   

 

Curso: Nova lei de licitações - Lei 14.133/21: noções básicas 

Descritivo: Introdução: Contextualização da Lei nº 14.133/2021; 
2 Governança das contratações, princípios e diretrizes básicas para contratação; 
3 Licitações e contratos de acordo com a nova lei: 

Fase preparatória da contratação – ETP, mapa de riscos, TR e pesquisa de preços; 
Aquisições de bens e serviços – regras específicas; 
Contratação de obras e serviços de engenharia; 
Modalidades e rito licitatório; 

Modos de disputa e critérios de julgamento; 
Requisitos de habilitação; 
Procedimentos auxiliares da licitação; 
Contratações diretas (dispensa e inexigibilidade); 

Adjudicação e homologação; 
Revogação e anulação; 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 25/03/2023,  término 03/06/2023   

 

Curso: Temas atuais em ciência política 

Descritivo: O curso objetiva aproximar os alunos aos mais variados temas relacionados à ciência política, a partir de abordagens teóricas sobre 
casos reais, analisando criticamente instituições e eventos políticos relevantes que tenham relações com o direito, a ciência política 
e as relações político-diplomáticas atuais. Diante desse escopo, serão analisados discursos políticos atuais, modelos econômicos 

contrastantes com a democracia liberal, os reflexos na democracia ocasionados em razão dos principais eventos geopolíticos, os 
impactos políticos causados pela tecnologia, a erosão de instituições democráticas no contexto brasileiro e global e outros temas 
correlatos. 



 

 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)  Início em 29/03/2023,  término 03/05/2023   

 

Curso: Ética profissional à luz do estatuto da OAB: direitos e deveres do advogado 

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. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 20h40  (2 horas por encontro)  Início em 29/03/2023, término 31/05/2023  

 

Curso: ESG na prática: o meio ambiente do trabalho 

Descritivo: Conceito de ESG e as novas práticas do mercado. Conceito de meio ambiente do trabalho e sua intersecção com as estratégias ESG. 
Meio ambiente de trabalho intramuros e extramuros / online e offline. A cultura do cancelamento e o Direito do Trabalho. O poder 

diretivo do empregador e os direitos da personalidade. Igualdade e não discriminação (racial, étnica, de gênero, de identidade etc.) 
no ambiente de trabalho. Assédio sexual, moral e organizacional: conceitos, diferenças e consequências. Mapeamento e controle 
de riscos e responsabilidade civil do empregador. Políticas de enfrentamento ao assédio sexual, moral e organizacional. Boas 
práticas (benchmarking). 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h00     Início em 22/03/2023,  término 19/04/2023   

 

Curso: Aprendendo a estruturar e elaborar peças jurídicas na área cível 

Descritivo: Conceito de processo. Entendendo o processo civil a partir da elaboração de peças. Fundamentos jurídicos e estruturação da petição 

inicial. Fundamentos jurídicos e estruturação da contestação. Fundamentos jurídicos e estruturação da reconvenção. Fundamentos 
jurídicos e estruturação da impugnação. Fundamentos jurídicos e estruturação da apelação. 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:05 (2 horas por encontro)  Início em 25/03/2023,  término 06/05/2023   

 
 
 



 

 

 

Curso: Desmistificando trabalhos acadêmicos 

Descritivo: INCENTIVAR O DISCENTE NA PRÁTICA DA PESQUISA CIENTÍFICA FAMILIARIZANDO-O COM OS  VÁRIOS FORMATOS DE TEXTOS 

ACADÊMICOS, OU SEJA, RESUMOS, RESENHAS, ARTIGO CIENTÍFICO, PROJETO  E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, BEM COMO 
NORMAS PARA A FORMATAÇÃO- ABNT 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)  Início em 25/03/2023,  término 27/05/2023   

 

Curso: O STF e o controle concentrado de constitucionalidade 

Descritivo: Supremacia da Constituição. Direitos fundamentais. Direitos humanos. Estado Democrático de Direito. Jurisdição constitucional. 
Supremo Tribunal Federal. Controle de constitucionalidade: Jurisprudência.  Ações do controle concentrado de constitucionalidade: 
ADI, ADC, ADO, ADPF. Direitos territoriais quilombolas. Cotas raciais em concursos públicos. Criminalização da homofobia. Lei da 

anistia: regime militar. Análise crítica do direito. 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 21h30 (3 horas por encontro)  Início em 29/03/2023,  término 03/05/2023   

 

Curso: A proteção internacional dos Direitos Humanos e o direito brasileiro contemporâneo 

Descritivo: A Constituição brasileira de 1988 e os tratados internacionais de Direitos Humanos. Sistema Internacional de proteção dos Direitos 
Humanos. Estrutura normativa do sistema global de proteção dos Direitos Humanos. O sistema Interamericano de proteção dos 
Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tribunal Penal Internacional. Os estrangeiros no Brasil. 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:00    Início em 15/04/2023,  término 20/05/2023   

 

Curso: REURB: experiências práticas 

Descritivo: Lei 13.465/17 (Lei da REURB) – Conceitos, Princípios e dispositivos mais recorrentes para a execução; Decreto 9.310/18 
(Regulamentação da Lei da REURB); Avanços na REURB municipal – Lei Municipais; Procedimentos para a realização da 

Regularização Fundiária. Elaboração de Atos em conformidade com a Lei Federal e Decreto; Case de Sucesso: Pará de Minas. 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 29/03/2023,  término 27/05/2023   

 



 

 

 
 
 

 

 

ÁREA: COMUNICAÇÃO & ARTES 
 
 
 
 

Curso: Produção de conteúdo: divulgação científica 

Descritivo: Publicização da Ciência. Princípios teórico-práticos sobre a divulgação das Ciências com ética, responsabilidade, cidadania e 
compromisso com o público e as informações recebidas. Divulgação Científica e sua diferença em relaçao ao trabalho de Relações 

Públicas ou Assessoria de Imprensa. Crescimento da área. Ciência no combate à desinformação e fake news. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras  19:00 - 20:40 (2 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término 24/05/2023   
 

Curso: Escrita criativa 

Descritivo: Estudo teórico de textos de literatura brasileira e universal. O estudo e a prática de textos. Compreensão de aspectos do texto como 

clareza de informações, correção gramatical e impacto da redação. Redação correta e agradável de textos para todo tipo de 
profissionais. Prática para a formação de escritores. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 25/03/2023 término 29/04/2023   
 

Curso: Cinema, arte e literatura indígenas na contemporaneidade 

Descritivo: História da arte e colonialidade. Ética, estética e política: os regimes da arte. Arte e agência. Duas concepções conflitantes de 
natureza e cultura. A guerra entre a “economia do cuidado” e o utilitarismo do “povo da mercadoria”. Perspectivismo ameríndio: 
uma diferença ontológica. A luta política dos povos originários. Ecocídio e genocídio, racismo ambiental e antropocentrismo. Arte, 
performance, literatura e cinema indígenas contemporâneos. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)   Início em 05/04/2023, término 24/05/2023   



 

 

 

Curso: Dimensões e desafios ODS 

Descritivo: Sustentabilidade. Da Agenda 21 a Agenda 2030. SDG Wedding Cake: biosfera, sociedade e economia. ODS associados a dimensão 
ambiental (6, 13, 14 e 15). ODS associados a dimensão social (1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 16). ODS associados a dimensão econômica (8, 9, 

10 e 12). ODS 17. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 09:40 (2 horas por encontro)  Início em 22/03/2023,  término 24/05/2023   
 

Curso: A produção de podcast 

Descritivo: Produção de podcast. Mídia e suas tendências. Gêneros e formatos para mídias sonoras. Da ideia à divulgação de um podcast. 

Carga horária:  12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 25/03/2023,  término 14/04/2023   
 

Curso: Storytelling e a criação visual para marcas 

Descritivo: Formas de escrita criativa e de criação visual para o mercado de empresas. Enfoque no posicionamento da marca. Estratégias de 
aproximação e relacionamento com clientes e colaboradores. Storytelling no âmbito das áreas de gestão, marketing e comunicação 

empresarial e suas aplicações no ambiente corporativo. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)  Início em 15/04/2023, término 27/05/2023  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: ENGENHARIAS 
 
 
 
 

Curso: Instalações hidrossanitárias no padrão vigilância sanitária (VISA) 

Descritivo: Instalações hidráulicas e sanitárias para edificações residenciais: instalações de água fria, instalações de água quente, instalações 
de esgoto sanitário, instalações de águas pluviais. Desenvolvimento de projeto hidrossanitário para edificações residenciais. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 25/03/2023,  término 22/04/2023   
 

Curso: Computação quântica a nova fronteira tecnológica 

Descritivo: Breve história da computação quântica. Fundamentos da mecânica quântica. Qubits. Portas lógicas quânticas. Uso da plataforma 

IBM Quantum. Qiskit e QASM. Principais algoritmos quânticos. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 10:05     Início em 25/03/2023, término 20/05/2023     
 

Curso: Estruturas metálicas: dimensionamento com base na NBR 8800 

Descritivo: Introdução às estruturas metálicas. Classificação e propriedades. Dimensionamento dos elementos componentes das estruturas 

metálicas, NBR 8800. Projeto de estruturas metálicas (desenvolvimento de um exemplo prático); 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 22/03/2023,  término 19/04/2023    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curso: Manufatura aditiva: como construir suas próprias peças e objetos 

Descritivo: Processos de Manufatura. Introdução a Manufatura Aditiva. Manufatura Aditiva como resposta aos novos desafios da produção. 
Classificação dos Processos de Manufatura Aditiva. Técnicas e Tecnologias de Impressão 3D. Campos de Aplicação e vantagens da 
MA. Manufatura aditiva na indústria 4.0: otimizar recursos e processos. 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 25/03/2023,  término 01/04/2023    
 

Curso: Fundamentos do AutoCAD 

Descritivo: Conhecer as características mais comuns de um sistema CAD e aplicações; ferramentas básicas para a representação de elementos 
comuns, principalmente nas área de engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, arquitetura e urbanismo e áreas 

afins. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19h00 - 21h30 (3 horas por encontro)  Início em 22/03/2023,  término 12/04/2023     
 

Curso: MASP: metodologia de melhoria contínua em sistemas produtivos 

Descritivo: Fundamentos do sistema de manufatura, análise de cases reais da aplicação das ferramentas de melhoramento contínuo baseado 
nas 8 etapas do MASP (Identificação do problema; Observação; Análise; Plano de ação; Ação; Verificação; Padronização; Conclusão.) 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados |  13:40 - 17h00 (4 horas por encontro)  Início em 29/04/2023,  término 27/05/2023    
 

Curso: Sistemas estruturais para construções 

Descritivo: Classificação das estruturas conforme a sua estabilidade. Estudos dos tipos de apoio e reações. Ações e esforços solicitantes nas 
estruturas. Estudo da concepção estrutural. Requisitos de Segurança em Estruturas. Conceitos gerais sobre sistemas estruturais de 
Estruturas de Aço, Estruturas de Madeira e Estruturas de Concreto Armado. 

Carga horária: 21 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 12/04/2023, término 24/05/2023  
 

Curso: Curso de programação em Python 



 

 

Descritivo: Curso de Python iniciando com os conceitos básicos, desenvolvendo pequenos projetos. Ao longo do curso serão abordados novos 
conceitos e novos projetos para desenvolvimento do aluno. Vamos começar com números inteiros e decimais, trabalhar com textos, 
listas, tuplas, dicionários, funções, lógica booleana e laços de repetição, entrada e saída de dados. Desenvolver o raciocínio lógico 

do aluno ao longo do curso, com aulas práticas e muitos exercícios 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 22/03/2023,  término 19/04/2023     
 

Curso: Excel: passos introdutórios 

Descritivo: Função SOMA. Função MEDIA. Função máximo e função mínimo. Padrões de alinhamento. Formatos de moeda - Separador de 
milhar e casas decimais. Fórmulas básicas. Cálculo de percentual. Referência relativa e absoluta. Função logica SE. Impressão. 
Formatação Condicional. Gráficos. Classificar dados e usar recurso de auto filtro. Congelar painéis. Protegendo planilha e pasta do 
Excel com senha. Validação de Dados. Conceitos básicos e funções Função E e função OU. Renomear - Mover e Copiar planilhas. 

Função ContSe. Função SOMASE. Tabela dinâmica. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 25/03/2023 término 22/04/2023     
 

Curso: Fundamentos contábeis para investimentos 

Descritivo: Demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial (BP); Demonstração de Resultado de Exercícios (DRE) e Demonstração de Fluxo de 
Caixa (DFC). Analise dos índices de liquidez; rentabilidade e estrutura de capital (a partir das demonstrações contábeis) para auxiliar 
na decisão de investimentos no mercado de capitais. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados |  13:50 - 18:00 (4 horas por encontro)  Início em 25/03/2023, término  22/04/2023    
 

Curso: Design Thinking: como inovar nos negócios 

Descritivo: Aplicar a metodologia do Design Thinking como forma de pensar e resolver problemas. Desenvolver a empatia e a capacidade de 
criar propostas centradas no usuário. Estimular colaboração e experimentação.   

Carga horária: 16  horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término  12/04/2023    
 



 

 

Curso: Fundamentos de estatística para análise de dados 

Descritivo: Dados e suas caracterização para as análises. Consolidação de Banco de dados. Análises descritivas. Gráficos usuais. Estratificação 
e filtros. Testes de hipótese e intervalos de confiança. ANOVA de uma e duas vias para comparação de dados experimentais. 
Correlação e regressão linear simples para análise de relacionamento dentre variáveis 

Carga horária: 12  horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 29/04/2023, término 13/05/2023    
 

Curso: Princípios de técnicas cromatográficas e aplicações 

Descritivo: Histórico do desenvolvimento de técnicas cromatográficas; Introdução a cromatografia; Fase móvel e fase estacionária, 
Cromatografia em fase normal e em fase reversa; Cromatografia em camada delgada; Cromatografia em coluna; Cromatografia a 

líquido; Cromatografia a gás; Cromatógrafos, Detectores utilizados em cromatógrafos a líquido, Interpretação de cromatogramas; 
Preparo de amostras para cromatografia. Aplicações da cromatografia. 

Carga horária: 12  horas 

Dias e horários: Sábados |  13h50 - 17h00 (4 horas por encontro)   Início em 06/05/2023, término 20/05/2023    
 

Curso: A-B-CFD: Primeiros passos para transformar ideias em realidade com simulação computacional 

Descritivo: Apresentar as aplicações básicas de softwares de fluidodinâmica computacional (CFD) para projetar novos equipamentos, bem 
como para avaliar a performance de sistemas já existentes, sem a necessidade de protótipos físicos. 

Carga horária: 10  horas 

Dias e horários: Sábados |  9:40 - 11:45    Início em 25/03/2023, término 22/04/2023    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

ÁREA: GESTÃO & NEGÓCIOS 
 

 
 
 
 

Curso: Comunicação assertiva com equipes de alto desempenho 

Descritivo: No curso serão apresentadas as estratégias e técnicas para realização de uma comunicação eficaz com o cliente INTERNO. Com as 
atuais tecnologias, a Comunicação com o mercado e cliente passa a envolver equipes multidisciplinares, comunicação em tempo 

real, atividades virtuais, integração de tecnologias, ao mesmo tempo em que apresenta às organizações a necessidade crescente 
de um planejamento integrado da comunicação da organização. Desse modo, as ferramentas e modalidades de comunicação devem 
ser planejadas de forma integrada nas empresas com as equipes, buscando à coordenação da comunicação para um impacto 
máximo e eficiência na comunicação com o cliente. 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 25/03/2023, término 29/04/2023     
 

Curso: Modelos de previsão aplicado ao mercado financeiro 

Descritivo: O objetivo geral é desenvolver o conhecimento e habilidades para a elaboração de análises estatísticas, contribuindo assim para o 

aperfeiçoamento da Teoria Econômica e a aplicação prática no mercado de Trabalho. Um objetivo adicional é o desenvolvimento 
de habilidades práticas da análise econométrica, através de uma ferramenta ou pacote computacional de análise estatística - Gnu 
– Regression, Econometrics and Time –Series Library – GRETL. 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 25/03/2023, término 29/05/2023    
 

Curso: Assessoria de investimento + CPA20 (Dual EQI Investimentos) 

Descritivo: MONTAGEM DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO, CONFORME O PERFIL DO INVESTIDOR, COM ANÁLISE TÉCNICA E FUNDAMENTALISTA 
DE EMPRESAS, INDICANDO AS TENDÊNCIAS DO MERCADO, OS PRINCIPAIS INDICADORES DE ANÁLISE E COMPARATIVOS DE 



 

 

INVESTIMENTO, RENDA FIXA, RENDA VARIÁVEL, MULTIMERCADO, ÍNDICES, MOEDA. OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRA. ANÁLISE DO 
ÍNDICE SHARPE, TREYNOR E ALFA DE JENSEN. VALUATION DE EMPRESAS. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E PARTICIPANTES DO 
MERCADO e COMPLIANCE LEGAL, ÉTICA E ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE ECONOMIA E FINANÇAS e 

INSTRUMENTOS DE RENDA VARIÁVEL, RENDA FIXA E DERIVATIVOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
ABERTA: PGBL E VGBL. MENSURAÇÃO E GESTÃO DE PERFORMANCE E RISCOS. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 - 20:40 (2 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término 24/05/2023     
 

Curso: Os desafios da logística no e-commerce 

Descritivo: O curso abordará os principais tópicos relacionados aos desafios da logística no e-commerce. Serão apresentados os principais 
métodos que podem ser utilizados para conquistar a satisfação e a confiança dos seus clientes. 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras |  17:00 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 24/03/2023, término 28/04/2023     
 

Curso: Descomplicando o imposto de renda da pessoa física 

Descritivo: I – IMPOSTO DE RENDA 
 Conceitos; 
 Obrigatoriedade; 

 Prazo de Entrega; 
 Penalidades; 
 Ferramentas de Integração; 

 

II – MODELO COMPLETO 
 Conceitos; 
 Cálculo; 
 Preenchimento da Declaração no Sistema da RFB 

 
III – MODELO SIMPLIFICADO 

 Conceitos; 
 Cálculo; 



 

 

 Preenchimento da Declaração no Sistema da RFB 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 25/03/2023, término 29/04/2023    
 

Curso: Construindo um currículo atrativo, linkedIn campeão e dicas de processos seletivos 

Descritivo: Este curso é “mão na massa” e está organizado, de forma que cada aluno, possa elaborar e/ou atualizar seu currículo, perfil 
profissional (LinkedIn), realizar testes de identificação de talento, receber dicas sobre entrevistas e atualidades sobre o mercado de 
trabalho. Trata-se de uma oportunidade para todos aqueles que procuram pelo primeiro trabalho e/ou precisam se recolocar no 

mercado de trabalho e possuem diversas dúvidas sobre este universo. Nos encontros, também serão fornecidas dicas de 
networking, para aumento do número de conexões, bem como, de formas para engajamento na rede. Serão apresentadas dicas 
sobre a importância do autoconhecimento contínuo e da pesquisa sobre as empresas/vagas as quais se interessam, para a obtenção 
de melhores resultados nos processos seletivos. 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)   Início em 22/03/2023,  término 17/05/2023    
 

Curso: Planejamento e prática empresarial: uso do PDCA como rotina de melhorias 

Descritivo: ASPECTOS INTRODUTÓRIOS SOBRE O CICLO PDCA. CULTURA DE PROCESSOS E PROJETOS. GESTÃO ESTRATÉGICA E ROTINA 

EMPRESARIAL NO DIA A DIA. PLAN. DO. CHECK. ACT. FERRAMENTAS DA GESTÃO DA QUALIDADE COMO SUPORTE À METODOLOGIA 
PDCA 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 09:40 (2 horas por encontro)  Início em 25/03/2023, término 29/04/2023    
 

Curso: Método de análise e solução de problemas 

Descritivo: Conceitos e aplicação prática do Método de Análise e Solução de Problemas – MASP; 
Análise crítica de problemas e não conformidades; 
Identificação das possíveis causas; 

Técnicas para proposição de ações sobre as causas dos problemas, e  
Medição de resultados. 

Carga horária: 12 horas 



 

 

Dias e horários: Quartas-feiras |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término 12/04/2023   
 

Curso: Análise de conjuntura e de risco político 

Descritivo: O estudo de risco político e análise de conjuntura tornou-se uma ferramenta importante nas últimas décadas, tanto para 
profissionais do mercado financeiro quanto para cientistas políticos e internacionalistas. O conceito do risco político, contudo, é 
aberto e apresenta dezenas de definições. Isso ocorre porque o cenário político e internacional é dinâmico e o conceito não pode 
ser estático. Em geral, uma análise de risco adequada deve analisar como a conjuntura política afeta o mercado. Neste curso, 

estudaremos as principais variáveis que impactam decisões de investimento, como revoluções, guerras civis, expropriações, 
nacionalizações e corrupção. Além disso, apresentaremos as principais técnicas de mitigação desses riscos. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 25/03/2023,  término 29/04/2023    
 

 

Curso: Scamper e storytelling: ferramentas de criatividade e liderança 

Descritivo: Novas habilidades para o mercado de trabalho. Criatividade vs. Inovação: conceitos e diferenças. Tipos de inovação. Introdução ao 
SCAMPER. Utilização do SCAMPER para solucionar problemas. Conceito de Story Telling. Principais aplicações do story telling. 
Utilizando o SCAMPER em dinâmicas de grupo. Utilizando story telling em dinâmicas de grupo. 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados |  9:40 - 11:20 (2 horas por encontro)  Início em 01/04/2023,  término 06/05/2023   
 

Curso: Inteligência emocional e neurociência para negócios, gestão e carreira 

Descritivo: A inteligência emocional é a principal competência, atualmente, para o bom desempenho na vida pessoal e profissional. Desta 
forma, conhecer e aplicar estratégias de QE (quociente emocional), que aprimoram a inteligência emocional, torna-se cada vez mais 
um fator decisivo para aqueles que buscam identificar padrões de comportamento que atrapalham seu desenvolvimento e seus 

resultados, além de trazer maior qualidade de vida. 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 - 20:40 (2 horas por encontro)   Início em 22/03/2023, término 19/04/2023   
 

 

 

 



 

 

 

Curso: Inovação em modelos de negócios e estratégias para o amanhã 

Descritivo: Auxiliar no desenvolvimento da formação proposta, trazendo um olhar focado na cultura da inovação e nos Modelos de Negócios, 

onde podem ir muito além do Modelo Clássico vs. Modelo de Plataforma. E assim possa fomentar não só a inovação, mas também 
uma visão do desenvolvimento e aprimoramento das habilidades para o futuro dos profissionais da área de negócios. 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 29/03/2023, término 03/05/2023     
 

Curso: Economia comportamental 

Descritivo: Buscando promover uma aproximação da área da Economia com os campos da Psicologia, Marketing, Neurociência e outras ciências 
sociais, a Economia Comportamental busca sistematizar e agrupar em uma única área do conhecimento, elementos acerca de como 
fazemos escolhas, e quais são os vieses que apresentamos neste processo. 

Carga horária: 9 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 15/04/2023,  término 06/05/2023   
 

Curso: Gerenciamento de projetos e processos 

Descritivo: Termo de abertura e declaração do escopo do projeto; Estrutura analítica de projeto; Gerenciamento do tempo do projeto; 

Diagrama de precedência; Mapeamento do processo; Gerenciamento da comunicação e integração; Gerenciamento da qualidade; 
Gerenciamento dos recursos humanos e de riscos; Técnica do valor agregado. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 22/03/2023,  término 24/05/2023   
 

Curso: Gestão da inovação, design thinking e economia criativa 

Descritivo: Inovação: abordagem conceitual. Inovação e tecnologia. Inovação como estratégia de competitividade. Metodologia do Design 
Thinking. A criatividade como processo de aprendizagem e gerenciamento. Economia criativa. Princípios norteadores da economia 
criativa. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  8:50 - 10:30 (2 horas por encontro)  Início em 29/03/2023, término 03/05/2023     
 

 



 

 

Curso: Political risk to investments 

Descritivo: Importance and behavior of political and institutional changes on financial markets: direct investments and stock exchanges. 
Understanding of financial movements, according to their institutional context, especially those caused by abrupt changes that are 
usually caused by political issues. Approach of when a stock varies its price because of its intrinsic industrial economy or political 
externalities. The program is based on current academic literature and case studies through a political risk monitoring workshop 

and its consequences for stock exchanges. 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término 26/04/2023    
 

Curso: Politics and maritime trade: an introduction 

Descritivo: The importance of Maritime Trade and Logistics to the International System: its origins and development. To understand the main 
concepts of maritime logistics, trade and shipping, how it works and how it can impact not only a nation’s economy, but the life of 
the citizen. Approach how domestic politics and conflicts can influence and change the dynamics of International Maritime Logistics. 
The program is based on current academic literature and case studies that issue Logistics and the Maritime Environment 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Terças-feiras |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 28/03/2023, término 02/05/2023    
 

Curso: Mindset e skills para a liderança transformadora 

Descritivo: Ao longo do curso serão promovidas discussões, aplicação de ferramentas, atividades práticas e disponibilização de materiais 

(mídias diversas) voltados para o desenvolvimento de lideranças em três grandes eixos: (1) Individual: foco nas competências e 
habilidades necessárias para o desenvolvimento de líderes de alto impacto; (2) Organizacional: foco contexto da liderança 
corporativa, engajamento de equipes, motivação, empreendedorismo; e (3) Social: foco no impacto do líder na sociedade, 
comunidades e instituições sociais, empreendedorismo social. Os materiais utilizados e as atividades propostas no curso estarão 

em conformidade com os principais estudos nacionais e internacionais de carreira e liderança, e alinhados com as tendências de 
mercado 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 - 20:40 (2 horas por encontro)  Início em 22/03/2023, término 19/04/2023   
 

 

 



 

 

 

Curso: Simples nacional: conceitos gerais, anexos e cálculos 

Descritivo: - Conceitos de MEs e EPPs; 

- Lei complementar 123/2006 (aspectos gerais); 
- Resolução CGSN 140/2018 (aspectos gerais e entendimento do papel do Comitê Gestor do Simples); 
- Empresas que podem optar pelo Simples Nacional e situações de desenquadramento; 
- Anexos (todos os aspectos referentes ao tipo de Empresa enquadrada em cada Anexo, e suas peculiaridades e situações especiais); 

- Receitas de exportação para Empresas do Simples; 
- Limites e sublimites; 
- Composição da receita bruto no Simples Nacional 
- Cálculos da Guia considerando a partição dos tributos, e as situações especiais (Substituição Tributária, PIS/COFINS Monofásico, 

IPI com concomitância de ISS, etc.); 
- Fator r; 
- PGDAS; 
- Demais situações. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 25/03/2023, término 22/04/2023    
 

Curso: Neurociência e gestão emocional: como melhorar os relacionamentos e a saúde mental? 

Descritivo: Neurociência - como o cérebro funciona? Emoções e comportamentos – como se manifestam. Inteligência emocional. 

Autoconhecimento. Autogerenciamento. Empatia e comunicação efetiva. Relacionamentos - como melhorar esse pilar? Estratégias 
e técnicas para mais saúde mental e uma vida mais equilibrada. 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Terças-feiras |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 28/03/2023,  término 25/04/2023    
 

Curso: ESG e as transformações no futuro das organizações 

Descritivo: Com as transformações percebidas nas organizações é essencial o conhecimento e aplicabilidade das práticas de sustentabilidade 
nas instituições. O ESG - Environmental, Social and Governance busca proporcionar o entendimento da responsabilidade 
socioambiental e os impactos na gestão dos mais diversos negócios promovendo a o desenvolvimento dos estudantes. 

Carga horária: 12 horas 



 

 

Dias e horários: Quartas-feiras  |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)   Início em 22/03/2023, término 26/04/2023     
 

Curso: Calculando folha de pagamento na prática 

Descritivo: Folha de pagamento; tabelas vigentes no ano de INSS e irrf; salário família; base de cálculos de INSS, FGTS e imposto de renda. O 
Projeto tem como finalidade de orientar e ensinar os estudantes a elaborar folha de pagamento baseado nas tabelas de INSS e IRRF 
vigentes no ano de exercício. 

Carga horária:  20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)    Início em 22/03/2023, término 24/05/2023     

 

Curso: Noções de direito do trabalho para atualidade 

Descritivo: O curso introduzirá de maneira objetiva e clara, diversos conceitos básicos de Direito do Trabalho, desde sua base constitucional, 
até aqueles apresentados na CLT, em legislações específicas e até mesmo na Lei Geral de Proteção de dados, procurando inserir a 

matéria jurídica na atualidade.  Além destes pontos abordados, ainda se observará a necessária interdisciplinaridade desta área do 
Direito, visando enquadrar tais conceitos no cotidiano, utilizando-se desta forma de conteúdos de diversas áreas, desde a 
Administração às Ciências Sociais. Vale ressaltar ainda que temas relativos à atualidade do Direito Trabalhista ainda serão 
estudados, como no caso do teletrabalho, da proteção de dados e do home office, vide sua essencialidade a vida moderna. 

Carga horária:  18 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)   Início em 25/03/2023, término 06/05/2023     

 

Curso: Curso preparatório para o exame de suficiência CFC/CRC 

Descritivo: Oficina de resolução de questões + Contexto legal NBC e conceitos: 

Contabilidade Geral 
Contabilidade de Custos 
Contabilidade Gerencial e Controladoria 
Teoria da Contabilidade e Princípios da Contabilidade 

Legislação e Ética Profissional 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
Auditoria Contábil 
Perícia Contábil 

Simulado online de 50 questões 



 

 

Carga horária: 36 horas 

Dias e horários: Sábados  |  08:45 - 11:45     Início em 25/03/2023, término 03/06/2023      

 
 
 

 
 

Curso: Introdução ao desenvolvimento web full stack/hands-on 

Descritivo: Conceitos, tecnologias e ferramentas para desenvolvimento de sistemas web; Conceitos de internet e aplicações; tecnologias e 
linguagens de backend; tecnologias e linguagens de frontend; HTML/CSS/Javascript; Java e frameworks de serviços HTTP. 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras  |  8:30 - 11:00 (3 horas por encontro)   Início em 20/04/2023, término 18/05/2023     

 

Curso: Orientação a objetos com Java 

Descritivo: Conceitos fundamentais de programação orientada a objetos – classes, objetos, operações, mensagens, métodos; polimorfismo; 
identificação de objetos; abstrações, generalização, subclasses, super classes, instanciação; herança; encapsulamento; abstração 
de agregação; abstração de composição, construtores; introdução à linguagem java. 

Carga horária:   16 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)   Início em 23/03/2023, término 11/05/2023     

 

Curso: Introdução a algoritmos e linguagem de programação 

Descritivo:  Introdução à lógica de programação. Fundamentos de Algoritmos. Introdução à linguagem de programação C. 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados  |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)    Início em 25/03/2023, término 06/05/2023     

 
 

 

ÁREA: TI & COMPUTAÇÃO 



 

 

Curso: Aprendendo lógica de programação com scratch 

Descritivo: CONCEITO DE PROGRAMAÇÃO; CONCEITO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR; CONCEITO DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO; 
CONCEITO DE ALGORITMOS; CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS; TIPOS DE DADOS; VARIÁVEIS E CONSTANTES; ESTRUTURAS DE 
DECISÃO E REPETIÇÃO; OPERADORES LÓGICOS; OPERADORES ARITMÉTICOS; OPERADORES RELACIONAIS. ENTRADA E SAÍDA DE 
DADOS; UTILIZAÇÃO DA LINGUAGEM SCRATCH.Na área de tecnologia da informação, algoritmos são como o ar que respiramos. Em 

qualquer carreira da área escolhida eles estão presentes, de uma forma menos ou mais intensa.  Com isso em mente, caso aceite a 
missão de se tornar um bom programador, esse é o seu primeiro curso. Nele, você aprenderá pseudocódigo, lógica de programação 
e desenvolvimento de algoritmos para atingir determinados objetivos dentro de certas regras baseadas na lógica matemática. Além 
disso, você aprenderá uma linguagem de programação - Java, utilizada para construir seu software. 

Carga horária:  16 horas 

Dias e horários: Sábados  |  14:00 - 15:40 (2 horas por encontro)  Início em 25/03/2023, término 20/05/2023    

 

Curso: Introdução à linguagem python 

Descritivo: A linguagem Python. Estruturas básicas de programação em Python. Estruturas de dados em Python 
(listas/tuplas/dicionários/conjuntos) 

Carga horária:  20 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)    Início em 29/04/2023, término 27/05/2023     

 

Curso: Resiliência cibernética 

Descritivo: Introdução a Segurança da Informação. História e evolução dos principais ataques cibernéticos no Brasil e no Mundo. Resiliência 
Cibernética. Os domínios de proteção do NIST. Política de Segurança d Informação. Identificação e acesso. Análise de Riscos. 
Adequação as normas internacionais de segurança da Informação e legislações como LGPD. Plano de Continuidade de negócios. 
Gerenciamento de crises. Estudo de Caso e Simulações. 

Carga horária: 12  horas 

Dias e horários: Sábados  |  8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)    Início em 25/03/2023, término 08/04/2023     

 

Curso: Introdução à linguagem SQL 

Descritivo: Introdução à linguagem SQL. Exibindo dados de tabelas (SELECT). Restringindo (WHERE) e ordenando (ORDER BY) dados. Exibindo 

dados de várias tabelas (INNER|OUTER|FULL|CROSS JOIN). Resumindo e agrupando dados (funções de grupo, GROUP BY/HAVING). 



 

 

Trabalhando com subconsultas. Criando views. 

Carga horária: 16  horas 

Dias e horários: Sábados  |  8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)    Início em 25/03/2023, término 22/04/2023     

 
 
 

 
 
 

Curso: Produtos agroalimentares com identidade territorial e o desenvolvimento sustentável 

Descritivo: Abordagem das oportunidades e desafios para produtos agroalimentares com identidade territorial. Análise do potencial de 

contribuição desses para o desenvolvimento local com sustentabilidade econômica, cultural e social. 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras, Quintas-feiras  |  18:00 - 18:50 (1 hora por encontro)   Início em 22/03/2023, término 25/05/2023   

 

Curso: O futuro já chegou: inovação em serviços de hospitalidade com foco em restaurantes  

Descritivo: Características dos serviços de hospitalidade. Características e especificidades do negócio de restaurantes. Inovação e criatividade. 

Metodologias de processos de inovação. Tendências em inovação em restaurantes – casos de análise.   

Carga horária:  10 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras |  13:50 - 17:30 (5 horas por encontro)   Início em 23/03/2023, término 30/03/2023     

 
 
 
 

 

ÁREA: TURISMO & HOSPITALIDADE 



 

 

 
 
 

Curso: Meditação, bem-estar e práticas de redução do estresse 

Descritivo: Esse curso busca proporcionar ao estudante uma imersão dentro das práticas meditativas e de bem-estar. O contexto moderno, 

repleto de distrações e com seu ritmo acelerado tem contribuído para o crescimento de transtornos de estresse, ansiedade, 
insegurança e instabilidade emocional. Essa experiência busca aliar teoria e prática dentro do universo de práticas contemplativas 
para que o participante possa escolher e adotar um caminho de bem-estar alinhado com seus valores pessoais e estilo de vida. 
Pesquisas têm demonstrado que a prática meditação contribui para melhoras positivas de sintomas físicos e psicológicos, bem 

como mudanças nas atitudes e comportamentos de mais saudáveis. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  14:00 - 17:20 (4 horas por encontro)   Início em 22/03/2023, término 12/04/2023   

 
 

 

ÁREA: SAÚDE INTEGRAL 


