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CATÁLOGO DE CURSOS DE EXTENSÃO 

 MAIO DE 2022 

Conheça aqui os cursos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os cursos estão organizados por área do conhecimento. Porém, há oportunidades para estudantes de diversas 

áreas. Procure com atenção o curso que mais lhe interessa, conforme seu projeto de vida e de carreira. 

IMPORTANTE: Todos os cursos possuem vagas limitidas. 

Após escolher seu curso, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Curso: Comunicación y cultura en los países hispanohablantes (ministrado em espanhol) 

Descritivo: ¡Hola, Estudiante! ¿Quieres practicar el español y conocer la cultura de los países hispanohablantes? El curso Comunicación y 

Cultura en los Países Hispanohablantes es una oportunidad para hablar en español, conocer las semejanzas y diferencias entre los 
países de América Latina. Es un curso activo, dinámico, con muchas actividades de interacción. Si deseas conocer más, venga 
conmigo aprender la comunicación en español. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Humanas - Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Comunicação & Artes, 
Engenharias, Gestão & Negócios, TI & Computação, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em  11/05/2022, término 01/06/2022  

 

Curso: Political risk to investments (ministrado em inglês) 

Descritivo: Do you want to know the weight of politics over the financial investments’ world? This nanodegree will help you understand how 

political and institutional shocks affect the stock exchanges and make you clever on how to operate your stocks in an uncertain 
country and international scenario. Don't be afraid, join us! 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 13/05/2022, término 17/06/2022 

 
Curso: Literature in english: the short-stories (ministrado em inglês) 

Descritivo: The Course aims at investigating the most important characteristics of the Literary Periods in English Literature, analyzing some 
significant short-stories of these periods, and discussing these short-stories. 

Público-alvo: Ciências Humanas - Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Comunicação & Artes, Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 11/05/2022, término 15/06/2022 

 
CURSOS INTERNACIONAIS 
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Curso: Topics in neuroscience: how to build a better brain (ministrado em inglês) 

Descritivo: How does your brain processes information as Learning, Memory, Motivation, Emotions? How is it possible to your brain to get 
shaped and “re-wired” by new learning and experiences? These questions are the main ones in “Topics in Neuroscience: how to 

build a better brain”  
As 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. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 11/05/2022, término 01/06/2022   

 

Curso: Global and domestic macroeconomic overview: inflation returns (ministrado em inglês) 

Descritivo: Currently, The Central Banks' concern regarding the inflation update revolves around a change in growth deceleration and supply 

shocks, as well as the threat of inflation. In addition, What to expect for the Inflation Targets Model? How about discussing these 
key questions, the latest figures and the economic outlook based on IMF trends: “Why do we think inflation expectations matter 
for inflation? (And should we?) – September 2021”. Take this opportunity to improve and practice your skills. 

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

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 11/06/2022  

 

Curso: Regarding SGD’s – 2030: rethinking global and Brazil’s strategy of growing and development (ministrado em inglês) 

Descritivo: Evolution of Sustainability, Sustainable Development, Social Responsibility, Social Action and Triple Bottom Line. Best Practices in 

Sustainability: Risk & Sustainability: economical, social and environmental policy; Opportunity in sustainability: socio-environmental 
products. 
Sustainable Finance: Financial market: from international campaigns to “Equator Principles”; Financial education; Investors: DJSI 
Sustainability Index, GRI (Global Reporting Initiative) and PRI (Principles for Responsible Investment). 

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

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 14/05/2022, término 11/06/2022 
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Curso: Diversidade na escola: como trabalhar na educação básica? 

Descritivo: Introdução à diversidade na escola. Entendendo as letras da diversidade sexual e de gênero (LGBTIAP+). Abordagem da diversidade 

na educação infantil ao ensino médio. Interseccionalidade e o processo de educação. A educação sexual e diversidade na escola. 

Público-alvo: Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro)  Início em 16/05/2022, término 30/05/2022  
 
 
 
 
 

Curso: Desafios do envelhecimento no Brasil e no mundo: o despertar para longevidade ativa 

Descritivo: Considerando que nas últimas décadas o envelhecimento vem se tornando um dos temas prioritários na agenda das políticas 
públicas no Brasil e no mundo, isso se explica pela tensão provocada pela mudança do perfil populacional, tanto dos países 
desenvolvidos como também dos países em desenvolvimento, com rápido crescimento da população acima de 60 anos. A proposta 
consiste em trabalhar a cultura e o processo de envelhecimento humano, com o objetivo de despertar um novo olhar para essa 

etapa da vida. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários:  Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 28/05/2022 
 
 
 
 

Curso: Design universal: projetando produtos e ambientes para todos 

Descritivo: Conceitos de ergonomia; Conceitos de Design Universal; Design para todos; Princípios do Design Universal. 



 

 

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

Computação, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 18/05/2022,  término 08/06/2022   
 
 
 
 

Curso: Velhices, etarismo e vulnerabilidades: combatendo preconceitos através da comunicação não violenta 

Descritivo: A partir do Estatuto do Idoso (2003) vamos estudar as caracterísrticas desta população e suas vulnerabilidades, entender o seu 
crescimento populacional nesta década do envelhecimento estabelecida pela ONU e pela OEA (2020 - 2030) e aprender ferramentas 
da Comunicação Não Violenta para gestão de conflitos intergeracionais nas relações pessoais e profissionais. 

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

Computação, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 20:40 - 22:20 (2 horas por encontro)  Início em 09/05/2022, término 30/05/2022     
 
 
 
 

Curso: Homem com H e a masculinidade tóxica 

Descritivo: O homem como figura dominante e imponente permeia o imaginário social, para expressar sua força e virilidade foi imposto alguns 
padrões de comportamento.  Assim, para o reconhecimento da masculinidade e seus estereótipos são reproduzidos 
cotidianamente. Todavia, a manutenção dessa masculinidade tem efeitos tóxicos para o sujeito e para a sociedade como um todo. 
Esse curso tem como objetivo refletir sobre as consequências da masculinidade tóxica. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 25/05/2022   
 
 
 
 
 

Curso: Igualdade, raça e políticas afirmativas 



 

 

Descritivo: Racismo e antirracismo na Constituição Federal; Movimento negro, participação social e demanda por direitos; Igualdade, diferença 
e a adoção de políticas de ação afirmativa no Brasil; Liberdade de expressão e limites: a questão do humor e o politicamente correto; 
Elaborações sobre o tema racial nas políticas de Estado. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,   término 28/05/2022  
 
 
 
 
 

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

Descritivo: A relevância de literaturas que trazem a temática da diversidade cultural e humana na formação das crianças. A necessidade do 
trabalho com esses livros para a promoção do respeito ao outro e à prática antirracista. 

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

Computação, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 25/05/2022   
 
 
 
 
 

Curso: Entendidas, sapatas, unicórnias: cinema e lesbianidades 

Descritivo: Uma abordagem interdisciplinar sobre existências dentro das in/visibilidades lésbicas no cinema. A espectatorialidade lésbica. 
Iconografias sáficas: vampiras monstruosas, figurações caminhoneiras, super-heroínas. Atravessamentos de raça, classe e gênero. 
Arquivos e futuros lésbicos no cinema. Lesbiandades no cinema brasileiro. Autoria lésbica no cinema. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 19/05/2022,  término 09/06/2022   
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

Curso: Topografia aplicada à Arquitetura e Urbanismo 

Descritivo: O curso tem caráter teórico-prático, com apresentação de referencial teórico e desenvolvimento de atividades e exercícios a cada 

etapa do cronograma, sempre de forma assistida pelo professor. Será composto por quatro etapas: 1) Introdução à Topografia. 
Conceitos iniciais. A importância da topografia no exercício profissional do arquiteto e urbanista. Análise de obras análogas que 
consideram os aspectos e estratégias utilizadas para implantação de projetos arquitetônicos e urbanísticos; 2) Instrumentalização: 
compreensão e representação de terrenos naturais. Identificação de elementos e superfícies topográficas, formações de relevo e 

implicações sobre drenagem. Noções sobre levantamentos topográficos. Pontos Cotados (método gráfico de interpolação). 
Superfícies topográficas, Planimetria x Altimetria. Curvas de Nível (mestras e intermediárias). Representação Gráfica: 
Plantas/Seções. Desenhos técnicos; 3) Intervenções e modificações em terrenos. Princípios da geometria para procedimentos de 
movimentação de terra. Operações de corte e aterro. Exercícios com criação de platôs, contenções (arrimos e taludes), lançamento 

de drenagem, Taludes (corte/aterro), Offset. Representação Gráfica: Plantas e Seções; 4) Temas complementares. Cálculo de 
Volume de Terra. Empolamento e Compactação. Cálculo de áreas e volumes de corte e aterro. Normas para rampas para veículos 
e pedestres. Acessibilidade. ABNT9050. Cálculos de declividade, dimensionamento e representação. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 08/06/2022   

 

Curso: Foto masterclass: fotografia na prática 

Descritivo: Análises e reflexões sobre a fotografia e sua utilização como recurso de linguagem na produção audiovisual dando ênfase para o 
domínio tecnológico dos equipamentos disponíveis para o exercício consciente e responsável do fotógrafo. 

Conceitos fundamentais sobre fotografia, técnicas, processos e materiais empregados na produção digital de imagens. 
Analise e reflexão da linguagem fotográfica e sua utilização no design e comunicação visual. O domínio tecnológico dos 
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equipamentos disponíveis e dos recursos de linguagem oferecidos pelo suporte fotográfico para o exercício consciente e ético da 
fotografia em design e comunicação visual. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,  término  28/05/2022 

 

Curso: Arquitetura hostil: cidade para quem? 

Descritivo: O espaço público é uma parte essencial das cidades. É nele que as pessoas circulam, se encontram, se manifestam e se exercitam. 
É no espaço público que o turista tem suas primeiras impressões sobre a cidade a ser visitada. E é nele também que muitas pessoas 

moram. Seus elementos físicos e sua configuração estão intimamente ligados à forma pela qual a cidade demonstra sua capacidade 
de acolher e bem receber. Para além da largura das calçadas, da pavimentação das ruas e da sinalização viária, outros elementos 
do desenho urbano são capazes de garantir (ou não) a condição hospitaleira de uma cidade. O tamanho e o formato dos bancos, as 
grades nos perímetros das praças e as pontas de ferro ou lanças implantadas nas janelas de edificios públicos - exemplos da 

“arquitetura hostil”, também nos dizem muito sobre como o desenho urbano influencia o comportamento e o convívio na cidade. 
Este curso tem como objetivo central discutir sobre a arquitetura hostil – uma estratégia de desenho urbano que visa restringir 
comportamentos, delimitar espaços e interferir na sensação de hospitalidade.  Busca-se ainda explorar quais tipos de elementos 
(físicos) do espaço público desencadeiam essas sensações de hostilidade e comprometem o desempenho do turismo urbano. O 

curso perpassa as áreas de hospitalidade, turismo e desenho urbano e se apoia na ideia da hospitalidade como um dom do espaço.   

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Jurídicas, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022  término 21/05/2022  

 
Curso: Experimentações criativas: mãos na massa com técnicas, materiais e  imaginação 

Descritivo: A criatividade é essencial em nosso dia a dia. Por isso, neste curso de extensão iremos explorar a criatividade com diversas 
possibilidades de experimentação analógica. Trabalharemos com exercícios para estimular a criatividade e a imaginação. Com 
liberdade de criar faremos experimentações com materiais (uns convencionais, outros nem tanto) e diversas técnicas, poderemos 

voltar a um tempo em que podíamos ser livres e criar tudo e qualquer coisa que quiséssemos, pois nem só de trabalhos dentro da 
caixinha vivem profissionais criativos. Para conseguir alcançar o resultado criativo que queremos vamos estudar juntos movimentos 
da história da arte e buscar as contribuições de alguns deles para que possamos nos encontrar e descobrir todo nosso potencial de 



 

 

criação. Vamos juntos embarcar nessa jornada de experimentações e descobrir um pouco mais sobre o quanto podemos nos 
desenvolver a partir da criação sem limites. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes, Gestão & Negócios, TI & Computação 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 15/06/2022   

 
Curso: Design de embalagens para o mundo contemporâneo 

Descritivo: Sabemos do poder de venda que o design da embalagem pode ter na decisão de compra pelo consumidor, mas ao mesmo tempo 

esquecemos que esta decisão traz uma responsabilidade social e ética.  Este curso de extensão tem como proposta básica 
conscientizar o desenvolvedor de embalagem a pensar nos efeitos gerados pela sua criatividade no mundo contemporâneo, 
capacitando seus participantes para o desenvolvimento de projetos de embalagens por meio da história desse setor e de suas 
metodologia projetuais específicas. Apresenta também estudos de caso e fundamentos para o bom desenvolvimento de 

embalagens eficientes e ecologicamente amigáveis. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em  11/05/2022, término 01/06/2022   
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Curso: Nutrologia aplicada em cães e gatos 

Descritivo: A nutrologia é uma área da medicina veterinária que estuda os nutrientes dos alimentos, suas funções no organismo normal e a 
fisiopatologia, o diagnóstico e o tratamento dos distúrbios de nutrientes nas doenças. Nesse curso, revisaremos os mais importantes 
aspectos de bioquímica metabólica aplicados as células dos animais, funcionamento do aparelho digestório e metabolismo de 
nutrientes, incluindo a transformação de nutrientes em energia. Abordaremos as principais doenças metabólicas de cães e gatos, 

incluindo o diagnóstico, prevenção e tratamento. Ao final dos nossos encontro você se tornará apto à diagnóstica e explicar as 
alterações nas necessidades nutricionais de cães e gatos. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 11/06/2022   

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

Descritivo: A clínica médica de cães é tão ampla que, por vezes, nos sentimos perdidos ao longo do nosso processo de formação. Por isso, 
durante esse curso, iremos abordar de maneira aplicada os as principais enfermidades encontradas em cães nas clínicas brasileiras. 

Durante a abordagem de cada uma dessas enfermidades discutiremos sobre a etiologia, a epidemiologia, a transmissão, a 
patogenia, os sinais clínicos, o diagnóstico, os possíveis diagnósticos diferenciais, o tratamento e a profilaxia. As oito enfermidades 
abordadas serão: leishmaniose, cinomose, parvovirose, erlichiose, piometra, verminoses, como foco em giardíase, intoxicações e 
dermatites alérgicas. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 09/05/2022  término 13/06/2022  



 

 

 

Curso: Cavalo atleta: realização e interpretação de exames radiológicos 

Descritivo: Cavalos atletas fazem um grande esforço para executarem o que se espera deles. Força, velocidade, explosão, tudo isso exige um 

preparo físico enorme. Como qualquer atleta,  os cavalos precisam de preparação pré e recuperação pós-prova para evitar lesões 
e terem um desempenho satisfatório. Os exames radiológicos são uma importante forma de avaliar a saúde desses animais. No 
curso, será apresentado a anatomia óssea equina, anatomia radiográfica equina e tomada de imagens (posicionamento) 
radiográfica por meio da discussão de casos complexos. Também será abordado as principais lesões e achados radiográficos em 

exame de compra de equinos e suas implicações. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras, Terças-feiras | 15:40 - 17:20 (2 horas por encontro) Início em 16/05/2022, término 07/06/2022 
     

 
Curso: Tecnologias aplicadas à nutrição de plantas com foco na eficiência produtiva 

Descritivo: O Brasil é uma potência agrícola e, talvez por isso, o setor agropecuário seja um dos que mais se renova e moderniza no país,  
exigindo uma atualização constante de seus profissionais. Nesse curso abordaremos novas tecnologias na nutrição mineral dos 
solos; nutrição de plantas e agricultura de precisão; princípios e técnicas de fertirrigação; adubação foliar; manejo da fertilidade em 

sistemas de plantio direto. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Engenharias 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 11/05/2022, término 15/06/2022   

 
Curso: VidaVet: médico veterinário anestesista de répteis 

Descritivo: Nesse curso serão abordados os mais relevantes aspectos relacionados a anestesia de répteis. O curso abordara: Avaliação pré-
anestésica em répteis; fisiopatologia da dor em répteis; reconhecimento e tratamento da dor; anestésicos locais em répteis; 

técnicas de anestesias loco regional em répteis; medicação pré-anestésica; anestesia dissociativa e suas complicações em répteis; 
TIVA e PIVA em reptilianos; equipamentos para anestesia gera e; anestesia geral Inalatória em répteis e suas complicações. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 15:40 (2 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,  término 11/06/2022   



 

 

 

Curso: VidaVet: médica veterinária de felinos 

Descritivo: Apesar de existirem algumas similaridades entre os animais domésticos (cachorros e gatos), existem também muitas diferenças 

entre eles. Esse curso de extensão é destinado aos estudantes de veterinária que amam os gatos. As diferenças começam no 
relacionamento com o tutor de gato e seguem até mesmo no delineamento dos espaços, que chamamos de cat friendly. Nesse 
curso, você também irá aprender sobre a origem desse espécies e características evolutivas, medicina veterinária de felinos, 
mercado de trabalho e precificação de serviços. Vamos aproveitar para discutir os casos mais comuns e  desafiadores no 

atendimento clínico de gatos. Além disso, teremos a oportunidade de sobre o futuro na atuação do especialista. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 14:00 - 15:40 (2 horas por encontro)  Início em 13/05/2022, término 10/06/2022   

 

Curso: Medicina veterinária forense e medicina veterinária legal 

Descritivo: Curso aplicado de medicina veterinária legal e patologia forense com foco no estudo e no desenvolvimento de habilidades essenciais 
a prática profissional. Nesse encontro abordaremos noções de direito e documentação forense; patologia forense; modus operandi 
do tráfico de animais silvestres e o papel do  médico veterinário auxiliar nos serviços de perícias criminais. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Terças-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 10/05/2022, término 07/06/2022   

 

Curso: VidaVet: técnico em associações de raças de cavalos, juiz de provas morfológicas e funcionais em eventos e exposições 

Descritivo: Todas as raças de equinos no Brasil e no mundo têm uma associação cartorial para registro e manutenção das características 
zootécnicas de cada uma. Neste curso, abordaremos como os médicos veterinários podem prestar serviços a estas associações, 

quer seja como técnico de inspeção e verificação zootécnica, assim como sendo juiz de aprovação de reprodutores, juiz de provas, 
tanto morfológicas como funcionais. Serão abordados nesse curso: técnico em associações de raça de cavalos.; registro de animais; 
inspeção e verificação zootécnica; confirmação de paternidade; juiz de aprovação de reprodutores machos e fêmeas; juiz de provas 
morfológicas em exposições de raça nacional e internacional e stud book de registro genealógico. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 08/06/2022   



 

 

 
 
 

 

 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS & DA SAÚDE 
 
 
 
 

Curso: A consulta farmacêutica 

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

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 11/06/2022  

 
Curso: Aspectos moleculares da terapia antitumoral 

Descritivo: Aspectos moleculares da ação dos principais agentes antitumorais. Mecanismo de ação. Propriedades físico químicas dos principais 
fármacos antitumorais e a relação com as fases da farmacocinética. Perspectivas no desenvolvimento de novos agentes 

antitumorais 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 01/06/2022   

 
Curso: Aromaterapia e suas aplicações na área da saúde 

Descritivo: Governança corporativa e a sustentabilidade nas organizações (parceria dual KPMG) 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 10 horas 



 

 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 11/06/2022   

 
Curso: Teoria e prática da cozinha saudável 

Descritivo: A importância da alimentação saudável. Reeducação alimentar. Hábitos alimentares. Nutrientes e cuidados na compra dos 
alimentos. A prática para uma alimentação saudável. Montagem de cardápio saudável. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 04/06/2022   

 
Curso: O corpo explica 

Descritivo: Sistema circulatório como transporte. Sistema digestório como fonte de nutrientes para o corpo. Sistema urinário como filtro 
natural do corpo. Sistema reprodutor e o milagre da vida. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022, término 01/06/2022   

 
Curso: Do organismo para máquina: biotecnologia como uma ferramenta ao futuro da saúde 

Descritivo: Dogma central. Como passar as informações do Dogma para o laboratório (PCR , RT-PCR). Vamos olhar mais de perto. Análise de 
sequências. Passos para um futuro – Crisp/Cas9, RNAt, reprogramar células tronco. Onde está a ética? 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: dia | horario  Início em  término  
11/05/2022 01/06/2022 300 vagas - 1 turma Quartas-feiras 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro) 

 
Curso: Processos para licenciamentos ambientais 

Descritivo: Licenciamento ambiental. EIA. RIMA. Diagnóstico ambiental: meio biológico. Técnicas para identificação da fauna silvestre (anfíbios, 
répteis aves e mamíferos). Métodos de inventários e monitoramento de animais silvestres terrestres. Competências e habilidades 



 

 

profissionais. Perspectivas e mercado de trabalho. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,  término 28/05/2022   

 
Curso: Suporte básico de vida 

Descritivo: Parada cardiorespiratória e reanimação cardiopulmonar em lactente, criança e adulto. OVACE - obstrução de vias aéreas por corpo 

estranho. Manobra de Heimlich. Dispositivos de manejo de vias aéreas. Primeiros Socorros. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em  11/05/2022, término 01/06/2022   

 
Curso: Saúde mental: sem estigmas ou preconceitos 

Descritivo: Evolução da psiquiatria. Estigma. Preconceito. Doenças mais incidentes. Ações dos profissionais de saúde. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 15:40 (2 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 08/06/2022   

 
Curso: Técnicas avançadas em fisioterapia dermatofuncional 

Descritivo: Fisiopatologia das alterações estéticas faciais e corporais. Envelhecimento. Recursos terapêuticos avançados. Cosmetologia. 

Inovação tecnológica em fisioterapia dermatofuncional. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022, término 08/06/2022   

 



 

 

Curso: Drenagem linfática manual 

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

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 11/06/2022   

 
Curso: Sequenciamento genético e análise de bioinformática 

Descritivo: Genética molecular. Princípios das tecnologias de sequenciamento de DNA. As bases da bioinformática. Controle de qualidade de 
sequências de DNA. Programas para alinhamento de sequências. Programas para análise comparativa de genomas. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 11/06/2022   

 
Curso: Métodos moleculares para diagnóstico de doenças infecciosas 

Descritivo: Estudo dos principais agentes infecciosos (bactérias, vírus, parasitas e fungos). Fundamentos gerais de biologia molecular. Estrutura 
dos ácidos nucleicos e proteínas. Expressão e regulação gênica, mutações e reparo de DNA.  Métodos de Biologia Molecular 
(extração de DNA, PCR, eletroforese, sequenciamento genético). Diagnóstico molecular  de doenças infecciosas. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022, término 08/06/2022   

 
Curso: Odontologia Digital 

Descritivo: Conceitos da odontologia digital. A nova era da odontologia. Planejamento e visualização do tratamento. Benefícios da odontologia 
digital em ortodontia. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 



 

 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 01/06/2022   

 
Curso: Microbiota intestinal e a importância no controle do peso 

Descritivo: O que é microbiota intestinal. Como ocorre o desequilibrio dessa microbiota intestinal. Quais as consequências a saúde desse 
desequilibrio. Como a nutrição é essencial nesse quadro clínico 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 11/06/2022   

 
Curso: Periodontite: um desafio à saúde bucal 

Descritivo: Etiologia da doença periodontal, classificação e epidemiologia da doença periodontal, microbiologia da doença periodontal, 
patogênese da doença periodontal, instrumental para tratamento periodontal, afiação de instrumental manual e raspagem e 
alisamento radicular. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em  11/05/2022, término 01/06/2022 

 
Curso: Diagnóstico de alterações pulpares 

Descritivo: Anatomia e histofisiologia do complexo dentino-pulpar. Diagnóstico das alterações pulpares. Instrumentação mecanizada. 
Obturação do sistema de canais radiculares 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,  término 11/06/2022   

 
Curso: Microbiologia oral 

Descritivo: Estudo de microrganismos da cavidade oral. Interações entre os microrganismos orais e o hospedeiro. Papel dos microrganismos 
nas principais doenças bucais. 



 

 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,  término 28/05/2022   

 
Curso: Programa de ginástica laboral: tipos, protocolos e seleção de exercícios 

Descritivo: Objetivos da Ginástica Laboral. Tipos de Ginástica Laboral. Protocolos e cuidados para manter e restaurar a função musculoarticular. 
Observação das principais alterações posturais. Seleção dos exercícios e procedimentos para elaboração das sessões de Ginástica 
Laboral. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 11/05/2022, término 01/06/2022   

 
Curso: Imagenologia para profissionais da saúde 

Descritivo: Princípios físicos aplicados a imagenologia; radiação ionizante e não ionizantes; raio-x; ultrassom de imagem; tomografia 
computadorizada, ressonância magnética; interpretação dos exames de imagem. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 04/06/2022   

 
Curso: Segurança do paciente: qualidade no cuidado 

Descritivo: Segurança do paciente. Concepções da Organização Mundial de Saúde e ANVISA. Gerenciamento de riscos. Indicadores de 
segurança. Práticas seguras em ambiente hospitalar. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022, término 08/06/2022   

 
Curso: Toxina botulínica e intercorrências 



 

 

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

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 11/06/2022   

 
Curso: Reprodução humana assistida e suas interfaces 

Descritivo: Contextualização da reprodução assistida. O laboratório de fertilização in vitro. Tecnologia de reprodução assistida. Técnicas extras 

“adds on”. Casos clínicos.  A carreira do embriologista clínico. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,  término 28/05/2022   

 
Curso: Anatomia palpatória e terapias manuais: abordagem clínica 

Descritivo: Introdução às terapias manuais, indicações, contra-indicacoes e efeitos fisiológicos. Anatomia palpatória do tronco e da coluna 
vertebral.  Terapias Manuais aplicadas a tecidos moles e articulares. Anatomia palpatória de membros superiores e membros 
inferiores.  Terapias manuais de tecidos moles e articulares. Avaliação do aprendizado baseada em discussão de casos clinicos. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022, término 08/06/2022   

 
Curso: Neurociência clínica 

Descritivo: Fundamentos básicos de neuroanatomia e neurofisiologia; princípios de organização do sistema nervoso; comunicação neuronal e 
transmissão sináptica; neurotransmissores e circuitos cerebrais; funções corticais em situações normais e patológicas; 
neurofarmacologia clínica; funções executivas e alterações de comportamento; estudos de casos e meios atuais de tratamentos 

baseados em descobertas neurocientíficas. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 



 

 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022  término 08/06/2022   

 
Curso: As células e o funcionamento do corpo humano 

Descritivo: Conhecer e estudar as células e seus componentes químicos e orgânicos, bem como suas características e funções para o 
funcionamento adequado dos diferentes sistemas que compõem o corpo humano 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,  término 11/06/2022   

 
Curso: Fotografia odontológica e seus benefícios na prática clínica 

Descritivo: Introdução à fotografia  - Equipamentos ideais para fotografia odontológica  - Câmeras DSLR - Lentes e distância focal - Triangulo 
de exposição (abertura, velocidade, ISO) - Balanço de branco - Configurações da câmera  - Tipos de Iluminação e flash  - Técnica 
fotográfica - Acessórios para fotografia - Fotografia de documentação - Fotografia clínica - Fotografia artística - Fotografia com 
celular - Iluminação com luz continua - Edição de imagens - Armazenamento em nuvem e controle digital - Cuidados e manutenção 

da câmera fotográfica. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro)  Início em  11/05/2022, término 01/06/2022   

 
Curso: Sangue: doação e renovação 

Descritivo: Contextualização dos processos éticos no "ciclo do sangue". Panorama brasileiro e perfil dos atuais doadores. A importância da 
informação sobre os processos de doação. Redes sociais como ferramenta de captação. Campanha de doação de sangue na 

Universidade. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 04/06/2022   

 
 



 

 

Curso: Medicinas tradicionais brasileiras: diálogos com saberes indígenas e afrobrasileiros para a promoção da saúde 

Descritivo: Introdução à antropologia da saúde e possibilidades dialógicas com a promoção da saúde.  Cosmologias, saberes e práticas indigenas 
sobre vida-saúde-adoecimento. Cosmologias, saberes e práticas afrobrasileiros sobre vida-saúde-adoecimento.Espiritualidade e 
autodesenvolvimento nas matrizes africanas e indigenas: a dimensão coletiva do cuidado. Saúde mental, espiritualidade e alteração 
da consciência - o transe e as plantas psicotrópicas. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,  término 11/06/2022   

 
Curso: Éticas do cuidado de si e do outro: uma introdução à filosofia e a espiritualidade para o fazer profissional em saúde 

Descritivo: Espiritualidade, filosofia e autodesenvolvimento: o cuidado de si e do outro. Práticas de si e práticas espirituais: autoconhecimento 
e autocuidado.  Desenvolvimento ético, espiritualidade e cuidado no pensamento chinês. Para além do tratamento e da cura: o 
profissional de saúde como um mentor para a vida e o desenvolvimento humano. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 08/06/2022   

 
Curso: Novas metodologias de pesquisa no campo da saúde integrativa 

Descritivo: Introdução à Metodologia Científica, à Saúde Integrativa e avaliação da qualidade metodológica de estudos quali e quantitativos. 
Metodologias quantitativas e estudos multimétodos Metodologias qualitativas e estudos multimétodos. Passo a passo para o 
desenvolvimento metodológico de um projeto de pesquisa em saúde integrativa e  escrita de um artigo com excelente qualidade 

metodológica. Apresentação da análise crítica da qualidade metodológica de estudos quali e quantitativos e discussão. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022, término 08/06/2022   

 
 

Curso: Neurociência aplicada ao cotidiano e prática clínica 



 

 

Descritivo: Perspectivas da neurociência. Princípios fundamentais dos comportamentos de motivação, tomada de decisão, inteligência 
emocional, memória e atenção, aplicados às relações sociais do cotidiano e da prática clínica. 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022  término 08/06/2022   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
Curso: Habilidades socioemocionais e o mundo do trabalho no século da informação 

Descritivo: Relações socioafetivas; lugar de fala; autoconhecimento; relações sociais e afetivas; construção integral do sujeito; mundo do 
trabalho; globalização; demandas do século XXI. 

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Turma 1: Segundas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 09/05/2022, término 06/06/2022  
Turma 2: Sextas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em  13/05/2022, término 10/06/2022      

 
Curso: Resiliência ou resistência? 

Descritivo: Definição de resiliência. Compreensão da diferença entre resiliência e resistência . Modelos de crenças determinantes de 
comportamentos resilientes. 

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 13/05/2022, término 10/06/2022   

 
Curso: Organização de ambientes lúdicos 

Descritivo: Brincar é um direito que transborda as instituições de ensino e os consultórios. Na atualidade é importante garantir esse direto e 
possibilitar a instalação de brinquedotecas e espaços de acolhimento em todos os lugares, hospitais, clinicas, clubes sociais e 

condomínios residenciais que podem aproveitar suas dependências de lazer para o desenvolvimento de jogos e brincadeiras que 
resultem na inclusão e socialização de pessoas. 

Público-alvo: Ciências Humanas 

 
ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS 



 

 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 15:40 - 19:00 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 08/06/2022   

 
Curso: Disciplina positiva: educando crianças e adolescentes emocionalmente saudáveis 

Descritivo: Com as mudanças rápidas e repentinas ocorrendo na sociedade e nas relações, é preciso buscar novas formas de lidar com a 
indisciplina e rebeldia que podem acometer crianças e adolescentes. As estratégias da disciplina tradicional não vêm sendo eficazes 
para lidar com as questões de mau comportamento enfrentadas por pais e professores. Eles fazem o que podem, mas nem sempre 
as boas intenções são suficientes. Na busca pelos melhores resultados, a disciplina positiva tem se desenvolvido nos últimos anos, 

com a proposta de transformar as relações entre alunos-professores e pais-filhos. As técnicas e estratégias utilizadas foram 
elaboradas com base no trabalho de Alfred Adler e Rudolf Dreikurs, e têm como objetivo desenvolver habilidades nas crianças e 
adolescentes, ajudando-os a desenvolver recursos para se tornarem mais autônomos e emocionalmente saudáveis. 

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022 término 28/05/2022   

 
Curso: Neurociência para todos: fazendo novas sinapses 

Descritivo: De forma a atender a demanda de aprendizado buscada pelos "cérebros curiosos" que querem conhecer melhor o universo da 
neurociência, o curso abordará assuntos que vão da neurociência molecular, incluindo o neurônio, sua anatomia e seu 
funcionamento; à neurociência cognitiva e comportamental, passando por como nosso cérebro funciona durante a manifestação 
das emoções, no processo de aprendizado, em práticas como meditação, etc. Todo esse conhecimento passado de uma forma 

simples e didática, para que a neurociência realmente seja para todos e, assim, possa ser traduzida em muitas novas sinapses. 

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 09/05/2022,  término 30/05/2022   

 
Curso: Cuidados paliativos em cena 

Descritivo: O curso pretende introduzir a temática dos cuidados paliativos aos alunos participantes de forma ampla e multidisciplinar. 
Contextualizar este campo do conhecimento científico, em seus aspectos históricos, filosóficos, culturais e sociais, abarcando de 



 

 

maneira atualizada as possibilidades de atuação diante de demandas multifacetas em um cenário de crescente  necessidade de 
intervenção multiprofissional. 

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,  término 04/06/2022   

 
Curso: Plano de negócios de A a Z: como montar e gerenciar o seu negócio 

Descritivo: Conceito de negócio. Como abrir uma empresa/negócio. Estrutura de um Plano de Negócios. Análise de Ambiente e Mercado. 

Planejamento de Marketing. Planejamento Operacional. Planejamento Financeiro. Construção de Cenários. Avaliação Estratégica 
resumida. Ferramentas de Gestão. Construção de um Plano de Negócios. 

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 11/05/2022, término 01/06/2022   

 
Curso: Percurso da pessoa com deficiência intelectual: processos inclusivos ou capacitismo educacional e laboral? 

Descritivo: Apresentar as definições científicas, legais e sociais relacionadas as pessoas com deficiência intelectual. Possibilitar o acesso às 

informações que subsidiem a reflexão sobre os conceitos e pré-conceitos em relação a estas pessoas, permitindo ao estudante um 
olhar mais crítico do percurso educacional e laboral, bem como dos processos de inclusão, exclusão e capacitismo.   

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 15/06/2022   

 
Curso: Como cuidar da pessoa que faz uso de drogas? 

Descritivo: Apesar dos avanços no campo da Saúde Mental após a promulgação da lei 10.216/01 (cujo principal aspecto é o tratamento digno 

e em liberdade para usuários de saúde mental), a ênfase do discurso midiático, endossado por parte da comunidade científica, 
sobre a “disseminação epidêmica do uso de crack”, tem criado narrativas e ações de isolamento social da população que faz uso 
radical de drogas. Embora tal noção não se sustente do ponto de vista epidemiológico (MAC RAE, 2013), tem servido, como aponta 
Lancetti (2015), para fomentar práticas iatrogênicas, pautadas por políticas e programas de saúde cujo foco é o “combate” ao uso 



 

 

de drogas e não o interesse pela saúde das pessoas. Neste sentido, este curso tem por objetivo analisar práticas de cuidado, no 
contexto do SUS, que considere a construção ética da autonomia dos sujeitos diante da questão do uso de drogas. 

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,  término 21/05/2022   

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

Descritivo: Destinado a estudantes da área da saúde, o curso se propõe a abordar a complexa temática da saúde mental dos adolescentes. 
Trata-se de um tema urgente e necessário, considerando os índices de sofrimento psíquico nessa população, e a dificuldade da 
sociedade em reconhecer e lidar com as questões de saúde mental, ainda um tabu na nossa sociedade. Vamos abordar aspectos 

relacionados à epidemiologia, identificação e prevenção. 

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 21/05/2022   

 
Curso: Clínica psicanalítica: escuta na primeira infância 

Descritivo: Aborda a clínica psicanalítica e as possibilidades de escuta de bebês e seus pais em diferentes contextos. O curso parte da discussão 
sobre a constituição do sujeito, lugar da criança no discurso do Outro, histórico da clínica com bebês e casos clínicos.   

Público-alvo: Ciências Humanas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras |  8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)  Início em 09/05/2022,  término 30/05/2022   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

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

Descritivo: Conceitos e posição enciclopédica do Direito Penal. Escolas penais e a evolução do sistema punitivo ocidental. Introdução às escolas 
criminológicas. Lei penal no tempo e no espaço. Teoria do Delito. Conceito analítico de crime. Classificações dogmáticas do crime. 
Teoria das Penas. Penas em espécie. Dosimetria da pena. Sursis e extinção de Punibilidade. Noções de Execução Penal. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 18/06/2022   

 

Curso: Aplicação prática das leis penais especiais e dos crimes em espécie 

Descritivo: Crimes contra a família, a incolumidade pública, a paz pública, a fé pública, a administração da justiça e a administração pública. 
Crimes hediondos. Crimes de tortura. Crimes da lei de drogas. Crimes do Código de Trânsito Brasileiro. Crimes ambientais. 

Organização criminosa. Crimes contra a ordem tributária. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,  término 18/06/2022   

 

Curso: Contratos cíveis: dos aspectos esssenciais ao viés prático 

Descritivo: Contratos em espécie. Compra e venda. Doação. Comodato. Mútuo. Prestação de serviço. Mandato. Seguro. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

 
ÁREA: CIÊNCIAS JURÍDICAS 



 

 

Dias e horários: Turma 1: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 11/05/2022, término 15/05/2022  
Turma 2: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,  término 18/06/2022  

 

Curso: O sistema multiportas e as competições acadêmicas 

Descritivo: Competições Acadêmicas - Conceito, particularidades, fases e formato. Desafios e Lições Panorama  dos meios adequados de 
solução de conflitos.  Introdução a Negociação e Programa de Negociação de Harvard. Negociação sob a ótica das competições; 
Apresentação do caso + Construindo um plano de negociação; Mediação e Negociação . Técnicas comuns. A  figura do mediador 

nas competições. A figura do advogado nas competições; Benefícios das competições na formação pessoal e 
profissional.Habilidades essenciais. Simulação. Negociação. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 11/06/2022  

 

Curso: Espécies tributárias dos entes federativos 

Descritivo: Repartição constitucional de competências tributárias. Tributos em espécie: tributos federais, estaduais e municipais. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 18/06/2022   

 

Curso: Relações consumeristas 

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

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 15/06/2022   

 

Curso: Ciência não é opinião, é conhecimento 



 

 

Descritivo: Ciência: senso comum e ciência; saberes e crenças. Construção do conhecimento científico: métodos e técnicas. Tipos de 
conhecimento. Método: quantitativo e qualitativo. Leitura e interpretação de textos: análise bibliográfica e documental. Definições 
metodológicas: tipologia, universo, amostragem, seleção de sujeitos. Coleta e gestão estratégica de dados: data warehouse e data 

mining. Elementos da redação de trabalhos científicos. Normalização (ABNT): noções básicas de estruturação e formatação de 
documentos científicos. Linguagem. Conceito de plágio. Ética na pesquisa. Apresentação pública de trabalhos de pesquisa. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,  término 11/06/2022   

 

Curso: Ética na advocacia 

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

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

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Turma 1: Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022  término 08/06/2022 
Turma 2: Sábados | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,  término 11/06/2022   

 

Curso: Da morte à herança: como ocorre a sucessão legítima 

Descritivo: Regras gerais do Direito sucessório. Herança: fundamentos, regime jurídico e administração. Sucessão legítima. Perspectivas 
Contemporâneas do Direito das Sucessões. 

Público-alvo: Ciências Jurídicas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Turma1: Quartas-feiras | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 08/06/2022 
Turma2: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 08/06/2022   

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

ÁREA: COMUNICAÇÃO & ARTES 
 
 

 
 
 

Curso: Planejamento e gestão de Conteúdo para social media 

Descritivo: Desvendando as Mídias Sociais. Planejamento Estratégico. Funil para Redes Sociais. Produção de Conteúdo. Instagram Marketing. 
Construção de marca (branding). Melhores Práticas. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 14/05/2022, término 28/05/2022   
 

Curso: Branded podcast 

Descritivo: Podcast como estratégia de gestão de marca. Gêneros e Formatos. Idealização de projetos. Produção de podcasts. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)  Início em 14/05/2022  término 11/06/2022   
 

Curso: Efeitos especiais em narrativas audiovisuais 

Descritivo: Efeitos especiais: subdivisão em efeitos práticos e visuais. Efeitos especiais no cinema, nas séries, na publicidade, nos videoclipes 

musicais, nos programas de TV e Internet. Arqueologia dos efeitos especiais ao estado da arte: da câmara escura às cenografias 
digitais da série Mandalorian. O pioneirismo de Alice Guy-Blanché, George Méliès e Edwin Poter. Técnicas de Efeito in Camera, Glass 
Shot Film, vidro em 90º, Shuftan Process, Técnicas de Stop Motion, Projeção Traseira, Projeção Frontal, Chroma Key, Motion 
Capture, Cenografias Virtuais e Painéis de Led. A maquiagem artística e gore. A maquiagem de efeitos especiais em Guillermo del 

Toro. 



 

 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 25/05/2022  término 08/06/2022   
 

Curso: Edição mixagem digital para música e trilha sonora em audiovisual 

Descritivo: Técnicas de edição e mixagem aplicados à música e trilha sonora para audiovisual. Sincronia de som com imagem. Ferramentas de 
edição de som: modificação de tonalidade, duração e alinhamento com linha do tempo. Estudo de processamentos: equalização, 
compressão, reverbe (criação de ambiente sonoro digital). Organização de fluxo de trabalho. Finalização e conversão de áudio para 

diversas plataformas, aplicações, resoluções e tipos de formatos. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 15/06/2022   
 

Curso: Linguagem verbal e a construção de sentidos 

Descritivo: Conceitos de texto enquanto unidade de sentido. Estudo das condições de textualidade numa visão pragmática e discursiva. 

Descrição dos conceitos e métodos da Teoria Semiótica Discursiva de linha francesa. Análise de textos verbal e sincrético (que utiliza 
duas ou mais linguagens) como objetos de comunicação, interação e significação. Estudo dos procedimentos semióticos de 
tematização e figurativização presentes nas estruturas discursivas. Análise dos níveis fundamental, narrativo e discursivo de 
canções, cenas de filmes, minisséries, charges e curtas de animação. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária:  12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 25/05/2022   
 

Curso: Edição de imagem e vertentes da fotografia digital 

Descritivo: Edição de fotografia: técnicas básicas e recursos avançados. Ferramentas gratuitas para edição: correção de problemas, montagens 
e alterações de imagem. Características da fotografia digital. Estilos, gêneros e vertentes: retrato, alimentos, editorial e urbano. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 11/06/2022  



 

 

 

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

Descritivo: Criação de campanhas no Facebook Ad. Configurações do Gerenciador de Negócios do Facebook. Pixel e API de conversões. Públicos 
personalizados e semelhantes. Segmentação nativas. Estratégias de tráfego pago. Acompanhamento de dados e métricas no Google 
Analytics. 

Público-alvo: Comunicação & Artes 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 15:40 (2 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,  término 11/06/2022   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: ENGENHARIAS 
 
 
 
 

Curso: Tecnologias disruptivas e a internet das coisas 

Descritivo: Redes de telecomunicações; Internet do Futuro; IoT x M2M; Singularidade; Robótica; Projetos e aplicações. 

Público-alvo: Engenharias, TI & Computação 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro)  Início em 18/05/2022,  término 25/05/2022   
 

Curso: Projetando uma residência do zero no TQS - concreto armado 

Descritivo: Entrada de dados do edifício. Definição dos pilares. Definição das vigas. Definição das lajes. Definição da fundação. Cálculo do 

edifício. Análise dos resultados. Visualização 3D. Plotagem. BIM. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Engenharias 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 - 22h20 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022, término 25/05/2022     
 

Curso: Orçamento e planejamento de obras civis 

Descritivo: Conhecimento prático e teórico de orçamentos na construção civil. O controle de custos: técnicas de programação e controle dos 

custos. Programação e controle de obras: técnicas de programação, gráfico de barras, métodos de caminho crítico e cronograma 
físico-financeiro. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 20 horas 



 

 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022,  término 11/06/2022    
 

Curso: Soldagem básica aplicada a aviação 

Descritivo: Tipos de soldagens; corte e soldagem a gás - técnicas, procedimentos e equipamentos; corte de metais com oxiacetileno; soldagem 
de metais ferrosos e não ferrosos com oxiacetileno; soldagem macia (brazing/soldering); soldagem por arco voltaico – 
procedimentos, técnicas e equipamentos; expansão e contração de metais; juntas soldadas; reparos de estruturas de aço; novos 
processos de soldagem. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 15/06/2022    
 

Curso: Automação de indicadores e criação de dashboards em PowerBI 

Descritivo: O objetivo do curso é partir do absoluto zero, desde a instalação do Power BI, até a criação de um relatório completo e funcional. 

Serão construídos diferentes  tipos de visuais, como gráficos de linha, barra, pizza, área, árvore, mapa. Construção de tabelas e 
formatação, bem como filtros com segmentação de dados. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Turma 1: Quartas-feiras |  19:00 - 22h20 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 25/05/2022  
Turma 2: Sábados |8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 14/05/2022, término 28/05/2022    

 

Curso: Introdução ao CFD utilizando o software OPENFOAM 

Descritivo: Princípios do OPENFOAM. Noções básicas no ambiente Linux e terminal de comando; introdução ao OPENFOAM. Configurações 

básicas de casos no OPENFOAM; configurações das propriedades do fluido (diretório Constante); configurações das condições de 
contorno (diretório 0); configurações dos esquemas de interpolação (system/fvscheme); configurações dos solvers numéricos 
(system/fvsolution); estudo do passo de tempo, tempo de simulação, etc. (system/controldict). Estudo de caso 1; construção de 
geometrias e malhas utilizando o Blockmesh; pós-processamento utilizando o software integrado Paraview. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Engenharias, TI & Computação 

Carga horária: 9 horas 



 

 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 25/05/2022    
 

Curso: Manufatura aditiva como resposta aos novos desafios da produção e da Indústria 4.0 

Descritivo: Processos de manufatura. Introdução a manufatura aditiva. Manufatura aditiva aplicada em sistemas integrados. 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. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Turma 1: Sábados |  8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 21/05/2022  
Turma 2: Sábados |  8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)  Início em  28/05/2022, término 04/06/2022   

 

Curso: Introdução a ciência e tecnologia cervejeira 

Descritivo: Introdução à cultura cervejeira: história, escolas cervejeiras. Conceitos básicos de matérias- primas (cevada, malte, lúpulo, água, 
levedura e adjuntos). Noções de tecnologia cervejeira: processos produtivos (moagem, mosturação, filtração, fervura, resfriamento, 

fermentação, maturação e envase). Noções sobre análise sensorial: degustação, harmonização e usos na gastronomia. Aplicação 
de conceitos fundamentais ao consumo consciente e responsável e legislação brasileira. Estilos e Tipos de cervejas: abordagem 
geral sobre os diversos tipos e estilos de cerveja, diante de todas as escolas cervejeiras. 

Público-alvo: Engenharias, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 15/06/2022     
 

Curso: Controle e instrumentação de processos químicos 

Descritivo: Conceitos de controle de processos. Análise de resposta transitória de sistemas. Sistemas lineares em malha aberta e fechada.  
Estabilidade de sistemas. Malhas de controle. Características estáticas e dinâmicas do processo, do controlador e do elemento final. 

Função de transferência. Projeto e ajuste de controlador PID. Resposta dinâmica e controle de equipamentos de processamento 
químico. 

Público-alvo: Engenharias 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 11/05/2022  término 15/06/2022     
 



 

 

 

Curso: Sistema brasileiro de classificação de solos 

Descritivo: Nesse curso você irá desenvolver um embasamento sólido de solos como ciência básica para o estudo de temas ligados ao uso do 

solo na produção agrícola; para entender o solo como um corpo natural, componente do meio ambiente e sujeito à constantes 
transformações. Abordaremos os principais fatores e processos de formação dos solos; aspectos morfológicos, físicos, químicos e 
biológicos. Ao final, você será capaz de identificar um tipo solo, bem como, classificá-lo pelas suas características morfológicas, 
físicas e químicas. 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 11/05/2022, término 08/06/2022    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

ÁREA: GESTÃO & NEGÓCIOS 
 

 
 
 
 

Curso: Gerenciamento emocional 

Descritivo: Esse curso ensina técnicas e estratégias que possibilitam o gerenciamento mais eficaz das emoções, o aumento da autoestima e 
autoconfiança e a transformação de suas relações e sua vida. Com o conhecimento de como suas emoções funcionam, aprenda a 

gerenciá-las e também a saber o que fazer nas relações pessoais e profissionais, fortalecendo suas habilidades sociais e construindo 
relações mais saudáveis. 

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

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 30/05/2022, término 20/06/2022       
 

Curso: Gestão do comércio exterior e negócios internacionais 

Descritivo: Auxiliar no processo de negociações comerciais internacionais 

- Classificar mercadorias e serviços 
- Planejar e controlar as operações de transporte e armazenagem nas transações de comércio exterior 
- Controlar as operações de câmbio 
- Providenciar e conferir documentação de comércio exterior 

- Preparar processos de despacho aduaneiro 
- Auxiliar em operações de importação e exportação 
- Auxiliar em operações no radar siscomex 

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



 

 

Computação, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 18/06/2022    
 

Curso: Empreendedorismo social e a aplicação do canvas modelo C 

Descritivo: Discorre sobre conhecer negócios de impacto, que atuam de acordo com a lógica do mercado, como um modelo de negócio comum 
que busca retorno financeiro, mas com a diferença de precisar se comprometer a medir o impacto que geram na sociedade ou no 

meio ambiente. Apresenta como usar a ferramenta Modelo C para ser aplicada em qualquer etapa de um negócio de impacto. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Terças-feiras |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 10/05/2022  término 14/06/2022     
 

Curso: A geopolítica da Rússia no século XXI a partir das perspectivas eurasianistas 

Descritivo: As origens do pensamento Eurasianista na Rússia. A geopolítica da Rússia no século XXI. Eurasianismo e Neo-Eurasianismo na 
política externa russa no século XXI. O Eurasianismo de Aleksandr Dugin e sua influência na política externa russa contemporânea. 

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

Computação, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 14/05/2022  término 04/06/2022     
 

Curso: Auditoria, perícia e arbitragem 

Descritivo: Conceito e campo de atuação. Aspectos legais da perícia contábil e sobre a pessoa do perito. A perícia contábil nos foros civil, 
trabalhista e na área da Justiça Federal. Perícia contábil na verificação de haveres e no processo falimentar. Perícias extrajudiciais. 
Elaboração de laudos periciais sobre questões contábeis em geral. Procedimentos periciais contábeis: exame, vistoria, avaliação, 
indagação, arbitramento, mensuração e certificação. Conceito histórico, campo de aplicação, técnicas. Lei brasileira de arbitragem. 

Cálculos atuariais. 
Conhecer as normas técnicas e procedimentos de auditoria interna e externa, os controles internos e as normas jurídicas para 



 

 

otimizar a transparência contábil evitando fraudes e passivos ocultos. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 16/04/2022  término 11/06/2022    
 

Curso: Gestão de custos para alavancar pequenos negócios 

Descritivo: Os principais temas da gestão de custos para capacitar um gestor a tomada de decisão em nível básico, como conhecer os tipos de 
desembolsos, custeio variável, custeio por absorção, formação do preço de venda (markup, margem de contribuição, os tipos de 
ponto de equilíbrio, margem de segurança). Projeção de vendas com base na otimização dos recursos. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)   Início em 10/05/2022,  término 16/06/2022    
 

Curso: Como melhorar sua comunicação e marketing pessoal para ter mais sucesso profissional 

Descritivo: Conceito e relevância da Comunicação e Expressão; apresentação interpessoal e conversação; explanações orais; como melhorar a 
Comunicação; Linguagem corporal; dicas práticas para escrever bem; estratégias de Marketing Pessoal; Imagem e marca; 
Inteligência Emocional; Habilidades Sociais e Gerenciamento de Impressões. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 04/06/2022    
 

Curso: Lean manufacturing 

Descritivo: Apresentar os conceitos, princípios e aplicações da metodologia Lean Manufacturing. Descrever os conceitos de desperdício e de 
valor. Desenvolver habilidades do aluno para a identificação de desperdícios nos diversos tipos de atividades organizacionais e 
capacita-los para uma visão geral das metodologias: Just in Time, Kanban, Kaizen, Trabalho Padronizado, Mapeamento do Fluxo de 



 

 

Valor (VSM), 5S, Gerenciamento Visual, Manutenção Produtiva Total (TPM), Sistemas à Prova de Erros (Poka Yokes), dentre outras 
Ferramentas e Métodos de Resolução de Problemas. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 18/06/2022   
 

Curso: Como se comunicar bem no mundo corporativo: a escrita para negócios 

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

perene da organização. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 - 20:40 (2 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 08/06/2022    
 

Curso: Os desafios da logística no e-commerce 

Descritivo: O comércio eletrônico: fundamentos e conceitos; A importância da logística no crescimento do comércio eletrônico, como também, 
frente a um novo consumidor; algumas estratégias para atender as exigências desse novo consumidor; Fulfillment próprio ou 
terceirizado? 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Terças-feiras |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 10/05/2022,  término 31/05/2022   
 

Curso: Empregabilidade: o respeito às diferenças culturais, sociais e sexuais 

Descritivo: Empregabilidade. Como a sociedade reage às diferenças culturais, sociais e sexuais, como reage nossa sociedade? Profissional 
proativo, comunicativo, interativo e criativo. Trabalhar o saber relacionar e interagir em pares. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 18/06/2022   



 

 

 

 

Curso: Liderando para a felicidade: práticas, ferramentas e insights para o cotidiano do líder 

Descritivo: Felicidade em uma organização é responsabilidade de todos. Engajamento, motivação e clima organizacional são os maiores 
desafios da gestão de pessoas de hoje, juntamente com o desenvolvimento de líderes. Neste curso aprenderemos ações, técnicas 

e ferramentas para auxiliar o trabalho cotidiano de liderar, que suscitarão valiosos insights para qualificar a prática corporativa. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 11/06/2022     
 

Curso: Gestão internacional de recursos humanos: ampliando horizontes 

Descritivo: O curso abordará os principais tópicos relacionados ao processo de gerenciamento estratégico de pessoas em âmbito internacional. 
Serão discutidos tópicos como: cultura nacional e cultura organizacional; gestão de recompensas; gestão do desempenho; inovação 
e aprendizagem global. O curso é ideal para aqueles que pretendem atuar em organizações multinacionais, bem como para aqueles 
que pretendem estimular o processo de internacionalização de suas empresas. Os alunos terão ao final do curso uma visão sistêmica 

do assunto, servindo de base para novas atuações profissionais. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 13/05/2022,  término 03/06/2022   
 

Curso: Cálculos da folha de pagamento 

Descritivo: Cálculos da Folha de Pagamento: Principais conceitos, cálculo de horas extras, remuneração variável, comissões, adicional de 

insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno, INSS, IR, férias, 13º salário, rescisão de contrato. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Terças-feiras |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 10/05/2022,  término 28/06/2022   
 

Curso: Governança corporativa e a sustentabilidade nas organizações: parceria dual KPMG 

Descritivo: A Governança Corporativa está fundamentada em princípios de gestão como a Transparência, Ética, Equidade, Prestação de Contas 

e Responsabilidade Corporativa que garantem a continuidade e sustentabilidade de uma organização e protegem todas as partes 



 

 

interessadas. Para entender a Governança Corporativa na perspectiva da Sustentabilidade nas Organizações é importante tratar e 
compreender os seguintes temas: Governança Corporativa; Gestão do Capital Humano; Gestão de Riscos; Compliance; ESG. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Terças-feiras |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)  Início em 10/05/2022, término 07/06/2022     
 

Curso: Radar econômico: a variação dos preços e os impactos no poder de compra dos consumidores 

Descritivo: Os itens básicos a ser pesquisados e que compõe a cesta básica de alimentos foram definidos pelo Decreto Lei nº 399, de 30 de abril 
de 1938, que regulamentou o salário mínimo no Brasil e está vigente até os dias atuais. O Decreto determina que a cesta de 
alimentos é composta por 13 produtos alimentícios em quantidades suficientes para garantir, durante um mês, o sustento e bem-

estar de um trabalhador em idade adulta. Os bens e quantidades estipuladas são diferenciados por região, de acordo com os hábitos 
alimentares locais. 

Público-alvo: Gestão & Negócios 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 11/05/2022, término 15/06/2022    
 

Curso: Processos e projetos 

Descritivo: O curso apresenta as principais ferramentas do gerenciamento de projetos, tendo como base o PMBOK. Serão discutidos o Termo 
de abertura e declaração do escopo do projeto, a Estrutura analítica de projeto, o Gerenciamento do tempo do projeto e o diagrama 
de precedência, o Gerenciamento da comunicação e integração; da qualidade; dos recursos humanos e de riscos. Por fim será 

analisada a Técnica do valor agregado. 

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

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 – 21:30 (3 horas por encontro)  Início em 11/05/2022, término 15/06/2022     
 

Curso: Diagnóstico de empresa: como recuperar financeiramente uma empresa 



 

 

Descritivo: - Definição de ME's e EPP's; 
- Aspectos gerais da Lei Complementar 123/2006, e da Resolução CGSN de 2018; 
- Aplicação do Simples Nacional, Enquadramentos e Desenquadramentos, Limites e Sublimites, CNAES impeditivos; 

- Anexos do Simples Nacional (ramos de atividade de cada um, e exceções); 
- Alíquota nominal e efetiva, e o Fator r; 
- Cálculos da Guia do Simples Nacional, e com a partição dos Tributos; 
- Substituição Tributária de ICMS, e PIS/COFINS monofásico no cálculo da Guia do Simples; 

- Situação dos Escritórios de Contabilidade dentro do Simples Nacional. 

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

Carga horária: 9 horas 

Dias e horários: Sábados |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 28/05/2022    
 

Curso: Como fidelizar seu cliente utilizando técnicas de customer experience 

Descritivo: Analisar o processo de fidelização, a relação dele com a gestão de relacionamento e o 
marketing de experiência como fator crítico de sucesso tanto nas plataformas físicas 

quanto digitais. Aborda o desenvolvimento de estratégias de fidelização considerando 
metodologias específicas. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)  Início em 11/05/2022, término 15/06/2022     
 

Curso: Endomarketing e posicionamento estratégico 

Descritivo: Conceito de Endomarketing. O Endomarketing como ferramenta para a melhoria do clima organizacional. Introdução ao 

endomarketing, Objetivos do endomarketing, Ferramenta de integração, Benefícios do endomarketing, As conexões do 
endomarketing, Planejamento estratégico, Plano de comunicação, Criatividade nas comunicações. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - 



 

 

Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI & 
Computação, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras |  19:00 - 20:40 (2 horas por encontro)  Início em 11/05/2022,  término 15/05/2022     
 

Curso: Estatística aplicada à gestão de negócios e ao mercado financeiro 

Descritivo: O objetivo do curso é desenvolver o conhecimento e habilidades para a elaboração de análises estatísticas e econométricas, 
contribuindo assim para o aperfeiçoamento da Teoria Econômica e a aplicação prática no mercado de trabalho e na área de análise 

de investimentos. 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 que 
contribuirá para uma sólida formação em análise e interpretação de dados econômicos e do mercado financeiro. 

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

Computação, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária: 15 horas 

Dias e horários: Sábados  |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)    Início em 21/05/2022, término 18/05/2022      
 

Curso: Como analisar a política externa de um país? 

Descritivo: Como dizer se a política externa de um país está correta ou não? Quais fatores devemos considerar para avaliar a política exterior 
de um país? Nesse curso, por meio de modelos analíticos, você conseguirá responder a essas perguntas e entender como podemos 
avaliar as políticas exteriores dos países. 

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

Computação, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária:  10 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras  |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)    Início em 12/05/2022, término 09/06/2022     

 
 

Curso: Pitches matadores: faça apresentações memoráveis 



 

 

Descritivo: Realizar uma boa apresentação é uma habilidade universal! É essencial para empreendedores que precisem encantar investidores 
e futuros clientes (no melhor estilo Shark Hub), mas é fundamental para qualquer profissional – seja um desenvolvedor 
apresentando o sistema para um cliente em um modelo SCRUM, um gerente apresentando resultados para seus pares ou 

superiores, um aluno apresentando um trabalho acadêmico ou, ei, para ministrar aulas! 

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

Carga horária:  8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras  |  8:00 - 9:40 (2 horas por encontro)    Início em 11/05/2022 término 01/06/2022     

 

Curso: Assessoria de investimento com CPA20 (parceria 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. 

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

Computação, Turismo & Hospitalidade 

Carga horária:  24 horas 

Dias e horários: Sábados  |  8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)    Início em 14/05/2022, término 25/06/2022      

 

Curso: Arbitragens: como lucrar com as distorções de mercado na bolsa (parceria dual B3 e Nelógica) 

Descritivo: Você sabia que é possível operar na bolsa com menor exposição ao risco utilizando o princípio de arbitragem? Você sabia que é 
possível lucrar com operações na bolsa sem que seja necessário acertar para onde os preços irão? As operações de arbitragem 
procurarm oportunidades de lucrar através da operação de distorções de preços entre ativos. Essas operações são fundamentais 
em qualquer fundo de investimento ou na gestão estratégica de portfólios de ações. Para a compreensão desses conceitos, serão 

abordados os seguintes tópicos: entendimento do papel dos participantes de mercado nas Bolsas de Valores; o princípio de 
arbitragem; o conceito de diferencial de base, operações de arbitragem entre diferentes bolsas e praças; arbitragens entre 
empresas do mesmo setor; arbitragens entre empresas controladoras e controladas; operações envolvendo arbitragem com preços 
teóricos; o princípio da correlação aplicado à arbitragem; operações de arbitragem com derivativos financeiros; operações long-



 

 

short; operações automatizadas de arbitragem e high frequency trading. 

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

Carga horária:  10 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras  |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)    Início em 12/05/2022, término 09/06/2022     

 

Curso: Contabilidade do futuro (parceria dual) 

Descritivo: Planejamento Estratégico; Marketing e Vendas; Processos operacionais e Gestão da Qualidade nos Serviços;  e oportunidades 
Tributárias. 

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

Carga horária: 10  horas 

Dias e horários: Quintas-feiras  |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)    Início em 12/05/2022, término 09/06/2022     

 

Curso: Gestão empresarial: tomada de decisões com utilização de ERP (parceria dual com a ERPflex) 

Descritivo: O curso de extensão tem como objetivo capacitar o estudante à conhecer, parametrizar e operacionalizar  um software de gestão 
empresarial (ERPflex) com intuito de torná-lo apto a planejar e  gerenciar  os processos administrativos de uma empresa como: 

orçamento, compras e despesas, administração de estoques e custos, faturamento e receitas, ordem de serviços e produção, 
pagamentos e recebimentos, investimentos e empréstimos, o processo fiscal, a contabilidade e a emissão do SPED contábil. O curso 
também busca desenvolver no estudante a capacidade de construir uma análise gerencial das informações sistêmicas disponíveis 
no ERP para tomada de decisões de gestão empresarial mais assertivas e seguras. 

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

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Sábados  |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)   Início em 14/05/2022, término 18/06/2022    



 

 

 
 

 
 

 
 

Curso: Oracle cloud infrastructure fundamentals 

Descritivo: Este é um curso preparatório para a certificação profissional Oracle Cloud Infrastructure Fundamentals. Assim sendo, é totalmente 
focado em construir os conhecimentos necessários para realizar a prova de certificação e obter o certificado. Teremos participação 
de profissionais na Oracle e, IMPORTANTE, tanto este curso quanto a prova de certificação serão oferecidos GRATUITAMENTE, 

apenas para os inscritos neste curso de extensão! Aproveite esta incrível oportunidade! 

Público-alvo: Engenharias, TI & Computação 

Carga horária:  16 horas 

Dias e horários: Sábados  |  8:00 - 11:20 (4 horas por encontro)    Início em 21/05/2022, término 11/06/2022      

 

Curso: Microsoft azure fundamentals certification (AZ-900) 

Descritivo: Este é o curso preparatório para a certificação Microsoft Azure Fundamentals Certification (AZ-900) que, como o nome sugere, 
aborda os fundamentos do ambiente de Cloud Computing a Microsoft, o Azure. Você compreenderá os conceitos básicos da nuvem 
Azure, seus serviços e como utilizá-los, aspectos de segurança, compliance e privacidade, bem como o suporte e precificação do 
ambiente. Realize o curso e esteja pronto para trabalhar com um dos maiores ambientes em nuvem do mercado (e pronto para se 

certificar e potencializar sua empregabilidade!) 

Público-alvo: Engenharias, TI & Computação 

Carga horária:   20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras  |  19:00 - 22h20 (4 horas por encontro)    Início em 11/05/2022, término 08/06/2022     

 

Curso: Git e gitHub: trabalhe colaborativamente e mostre todo seu potencial como desenvolvedor 

Descritivo: Uma quantidade cada vez maior de recrutadores exige dos potenciais candidatos à uma vaga de desenvolvimento de sistemas sua 
conta no GitHub. “SHOW ME THE CODE!”, eles dirão! Todo seu potencial como desenvolvedor pode ser comprovado ali. Chega de 
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fazer provas de conhecimento infrutíferas, todas as provas que a empresa precisa de que você é um excelente profissional podem 
estar ali! O Git é o mais utilizado controlador de versões de código-fonte do planeta, sendo o GitHub sua principal plataforma. Não 
sabe como utilizados? Pois esse curso é para você! Veremos os principais comandos do Git, como ele se integra com o GitHub e 

outras ferramentas do tipo IDE (como o Visual Studio Code) e até mesmo outras integrações e automações bem bacanas. Venha 
conosco e nunca mais perca um código-fonte importante ou uma vaga profissional que lhe peça o GitHub! 

Público-alvo: Engenharias, TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados  |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)    Início em 14/05/2022, término 04/06/2022      

 

Curso: Introdução a algoritmos e linguagens de programação 

Descritivo: A capacidade de pensar de maneira lógica é um dos principais diferenciais para saber como resolver problemas. Assim sendo, 
compreender o conceito de algoritmo também é algo fundamental. Considerados os homens mais ricos do mundo, Steve Jobs, Bill 
Gates e Mark Zuckerberg, entre outros influenciadores, defendem que raciocínio lógico e programação é algo tão essencial que 
deveria ser ministrado para crianças no Ensino Fundamental e, nos dias de hoje, isso realmente acontece em escolas do tipo STEM 

(um acrônimo para science, technology, engineering and mathematics). 
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. 

Público-alvo: Engenharias, TI & Computação 

Carga horária:  12 horas 

Dias e horários: Sábados  |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)   Início em 14/05/2022, término 11/06/2022     

 

Curso: Introdução a orientação a objetos (OOP) em Java 

Descritivo: Quando começamos a programar, geralmente aprendemos a criar códigos-fonte estruturados, que possuem começo, meio e fim. 
Com o passar do tempo, reparamos que sistemas mais complexos resultam em códigos-fonte gigantescos, compostos por milhares 
de linhas de código, que se tornam o pesadelo para manter funcionando: além da manutenção complicada, são difíceis de se 

reaproveitar trechos de código que inevitavelmente se repetirão muito. 



 

 

Público-alvo: Engenharias, TI & Computação 

Carga horária:  10 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras  |  17:20 - 19:00 (2 horas por encontro)    Início em 12/05/2022, término 09/06/2022     

 

Curso: Blockchain, cryptoativos e o futuro do dinheiro 

Descritivo: A tecnologia de Blockchain revolucionou a forma pela qual valores são transferidos e verificados com sua tecnologia de rede 

decentralizada. Sua aplicação transcende as aplicações bancárias, revolucionado as áreas de logística e registros imobiliários, entre 
outras possibilidades. Quer saber como esta tecnologia funciona? Quer conhecer os ativos não fungíveis, os NFTs, e suas aplicações? 
E quanto ao futuro do dinheiro que, entre suas possibilidades estão o dinheiro programável por meio de contratos inteligentes 
(Smart Contracts)? Veja tudo isso na prática neste curso! 

Público-alvo: Engenharias, TI & Computação 

Carga horária: 12  horas 

Dias e horários: Sábados  |  8:00 - 10:30 (3 horas por encontro)    Início em 14/05/2022, término 04/06/2022     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Curso: Malévola e a hostilidade 

Descritivo: Conceitos de Hospitalidade, Inospitalidade e Hostilidade. Guerras e Paz e suas influências no deslocamento de pessoas. ESG como 
única alternativa das organizações. BEM X MAL = Hostilidade. BEM + MAL = Hospitalidade. A partir da abordagem dos conceitos e 
itens mencionados, busca-se refletir o resgate da ética e  de valores da sociedade como um todo, com consequências diretas na 
atuação de profissionais de Turismo, Hotelaria, Eventos, Gastronomia e de todos os que os suportam, como Arquitetura, 

Administração, Marketing, Serviços de Saúde, Aviação Civil, Engenharias e Direito. 

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

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados  |  14:00 - 17:30 (4 horas por encontro)  Início em 14/05/2022, término 21/05/2022      

 

Curso: Gastronomia contemporânea 

Descritivo: O curso estuda as diversas temáticas da gastronomia contemporânea associadas à evolução científica e tecnológica, bem como ao 
patrimônio cultural alimentar. Apresenta e explora o processo criativo a partir de conhecimentos consolidados, investigação, 
pesquisa e intuição. Explora ainda a flexibilidade na composição, mistura de sabores e ingredientes, assim como a complexidade e 

diversidade de métodos de cocção e apresentação de pratos. 

Público-alvo: Turismo & Hospitalidade 

Carga horária:  20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras  |  19:00 - 22h20 (4 horas por encontro)  Início em 11/05/2022, término 08/06/2022     

 
 
 

 

ÁREA: TURISMO & HOSPITALIDADE 


