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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

CANOAS 

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

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

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 
modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 

 
Projeto:  CONECTA Uniritter 
Descritivo: Projeto para formação de profissionais com a prática de atividades de pesquisa relacionadas a Ciência x Tecnologia como base para 

o processo de Inovação e por consequência o fomento a adequada atitude Empreendedora embasada no conhecimento científico 
e empírico, buscando explorar atitude empreendedora e potencializar perfil empreendedor. 

Número de vagas:  50. 
Público-alvo: Arquitetura e Design (todos). Ciências Agrárias e Meio Ambiente (todos). Ciências Biológicas e da Saúde (todos). Ciências Humanas 

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

Carga horária: 40 horas. 
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Dias e horários: Quarta-feira das 18:00 às 21:50. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Educa Saúde  
Descritivo: Aborda o desenvolvimento do corpo humano e as alterações corporais (processo saúde-doença) que ocorrem na 

infância, adolescência, vida adulta e envelhecimento, Baseado no aprendizado colaborativo entre estudantes 
extensionistas, professores, população e escolas próximas do campus Canoas. Com visão focada na promoção e 
prevenção de distúrbios, doenças crônicas não transmissíveis e informações sobre acesso aos serviços de saúde. 

Número de 
vagas: 

50. 

Público-alvo: Ciências Biológicas e da Saúde ( todos), Ciências Humanas e da Educação (todos). 
Carga horária: 50 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:30 às 12:30. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Educa Saúde  
Descritivo: Aborda o desenvolvimento do corpo humano e as alterações corporais (processo saúde-doença) que ocorrem na 

infância, adolescência, vida adulta e envelhecimento, Baseado no aprendizado colaborativo entre estudantes 
extensionistas, professores, população e escolas próximas do campus Canoas. Com visão focada na promoção e 
prevenção de distúrbios, doenças crônicas não transmissíveis e informações sobre acesso aos serviços de saúde. 

Número de 
vagas: 

50. 

Público-alvo: Ciências Biológicas e da Saúde ( todos), Ciências Humanas e da Educação (todos). 
Carga horária: 50 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 18:00 às 21:50. 
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Modalidade: Presencial. 
 

Projeto: Arqurb comunidades - Canoas 
Descritivo: O Projeto visa desenvolver ações participativas junto as comunidades, reforçando o acesso destas ao direito à cidade a 

partir de práticas que tratem das questões relacionadas à cidadania. Visa Capacitar o aluno a entender o conceito de 
extensão, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a educação ambiental, educação étnico-racial, 
direitos humanos, com ações de melhorias nos espaços através de parcerias para viabilizar e atender às demandas das 
comunidades do entorno do Campus Canoas, considerando suas necessidades e demandas, além de propor melhorias 
no acesso à uma alimentação de qualidade e desenvolvimento de autonomia econômica. 

Número de 
vagas: 

50. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Interiores, Design Gráfico, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e 
Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Administração, 
Marketing, Marketing Digital, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Big Data e Inteligência Analítica, Ciência da 
Computação, Gestão da Tecnologia da Informação. Gastronomia, Eventos. Direito, Mediação. História e Psicologia. 

Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:50 às 11:40. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Saúde mental e escola: discussões acerca de diferentes violências   
Descritivo: O projeto de extensão “Saúde mental e escola: discussões acerca de diferentes violências” pretende fomentar a 

construção de conhecimento teórico-prático sobre aspectos de saúde mental e discutir as diferentes violências sofridas e 
cometidas no contexto escolar. Este terá como foco em alunos do ensino fundamental e ensino médio de escolas próximas 
do campus Canoas da UniRitter. O projeto contará com a participação de estudantes das ciências humanas e da saúde 
que estejam interessados em vivenciar na prática os conhecimentos que adquirem em sala de aula. 
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Número de 
vagas: 

50. 

Público-alvo: Ciências Biológicas e da Saúde (todos), Ciências Humanas e da Educação (todos) 
Carga horária: 40 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:30 às 12:30. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Saúde mental e escola: discussões acerca de diferentes violências   
Descritivo: O projeto de extensão “Saúde mental e escola: discussões acerca de diferentes violências” pretende fomentar a 

construção de conhecimento teórico-prático sobre aspectos de saúde mental e discutir as diferentes violências sofridas e 
cometidas no contexto escolar. Este terá como foco em alunos do ensino fundamental e ensino médio de escolas próximas 
do campus Canoas da UniRitter. O projeto contará com a participação de estudantes das ciências humanas e da saúde 
que estejam interessados em vivenciar na prática os conhecimentos que adquirem em sala de aula. 

Número de 
vagas: 

50. 

Público-alvo: Ciências Biológicas e da Saúde (todos), Ciências Humanas e da Educação (todos) 
Carga horária: 40 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 18:00 às 21:50. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Justiça restaurativa nas escolas 
Descritivo: O presente projeto de extensão tem como foco a aplicação, o desenvolvimento e os impactos da justiça restaurativa no 

âmbito escolar, em razão de contextos sociais complexos e violentos. A partir de uma abordagem interdisciplinar, o 
projeto busca preparar os discentes para as atividades de extensão em sua concepção, organização, execução e 
divulgação das ações no Instituto Estadual de Educação Dr. Carlos Chagas, sob a perspectiva da adoção da justiça 
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restaurativa para a solução de conflitos, uma vez que os conflitos ocorridos neste ambiente envolvem pessoas que 
detém uma relação social uma com as outras, facilitando, portanto, a abordagem e sensibilização dos implicados. 

Número de 
vagas: 

30. 

Público-alvo: Pedagogia, Psicologia, Direito. 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 09:00 às 11:50. 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: Nutrindo ideias 
Descritivo: 

 
 

Promove a discussão sobre alimentação saudável, desenvolvendo a capacidade  do  indivíduo  em  fazer escolhas  
alimentares saudáveis  e  formar  hábitos  de  vida  saudáveis. Aborda educação alimentar e nutricional (EAN) em 
diferentes fases da vida, prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, autonomia para escolhas alimentares 
saudáveis. 

Número de 
vagas: 

80. 

Público-alvo: Nutrição 
Carga horária: 40 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:00 às 11:00. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Tech division 
Descritivo: Oferecer capacitação básica em informática para a comunidade do bairro Niterói e aplicar os conceitos básicos das 

diferentes estruturas e plataformas utilizadas atualmente na área de tecnologia de informação. Incentivar a construção 
do pensamento lógico aplicado a criação, desenvolvimento e utilização de recursos gerais de sistemas computacionais. 
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Número de 
vagas: 

60. 

Público-alvo: Engenharias (todos). TI e Computação (todos).  
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quinta-feira das 19:00 às 21:50. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Tech division 
Descritivo: Oferecer capacitação básica em informática para a comunidade do bairro Niterói e aplicar os conceitos básicos das 

diferentes estruturas e plataformas utilizadas atualmente na área de tecnologia de informação. Incentivar a construção 
do pensamento lógico aplicado a criação, desenvolvimento e utilização de recursos gerais de sistemas computacionais. 

Número de 
vagas: 

60. 

Público-alvo: Engenharias (todos). TI e Computação (todos).  
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quinta-feira das 09:00 às 11:50. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Justiça restaurativa nas escolas 
Descritivo: O projeto de extensão tem como foco a aplicação, o desenvolvimento e os impactos da justiça restaurativa no âmbito 

escolar, em razão de contextos sociais complexos e violentos. A partir de uma abordagem interdisciplinar, o projeto 
busca preparar os discentes para as atividades de extensão em sua concepção, organização, execução e divulgação das 
ações, a fim de difundir o papel social das profissões de forma prática e, sobretudo, ressaltar a importância da garantia 
dos direitos das crianças e adolescentes, uma vez que os conflitos ocorridos neste ambiente envolvem pessoas que 
detém uma relação social uma com as outras, facilitando, portanto, a abordagem e sensibilização dos implicados. 
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Número de 
vagas: 

30. 

Público-alvo: Psicologia e Direito. 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21:50. 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: Justiça restaurativa nas escolas 
Descritivo: O projeto de extensão tem como foco a aplicação, o desenvolvimento e os impactos da justiça restaurativa no âmbito 

escolar, em razão de contextos sociais complexos e violentos. A partir de uma abordagem interdisciplinar, o projeto 
busca preparar os discentes para as atividades de extensão em sua concepção, organização, execução e divulgação das 
ações, a fim de difundir o papel social das profissões de forma prática e, sobretudo, ressaltar a importância da garantia 
dos direitos das crianças e adolescentes, uma vez que os conflitos ocorridos neste ambiente envolvem pessoas que 
detém uma relação social uma com as outras, facilitando, portanto, a abordagem e sensibilização dos implicados. 

Número de 
vagas: 

30. 

Público-alvo: Psicologia e Direito. 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 09:00 às 11:50. 
Modalidade: Híbrido. 

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

transversais contemporâneos: meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. 
Número de vagas: 100 
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Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 
Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 

Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 20:00. 
Modalidade: Digital 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

FAPA 

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

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

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 
modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 

 
Projeto: Capacitando as minorias para o mundo digital 
Descritivo: Oferecer capacitação básica em informática para grupos minoritários: mulheres imigrantes e trabalhadoras domésticas, da 

comunidade do entorno da FAPA. As participantes receberão treinamento básico no uso de um computador: pacote office, internet 
e redes sociais. Os (as) alunos (as) extensionistas serão responsáveis pela estruturação do curso, produção de material, além de 
ministrar as aulas em encontros semanais com as participantes. 

Número de vagas: 50. 
Público-alvo: Arquitetura e Design (todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (todos), Ciências Biológicas e da Saúde (todos), Ciências Humanas 

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

Carga horária: 80 horas. 
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Dias e horários: Quarta-feira das 09:00 às 11:50. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Unida 
Descritivo: O projeto de extensão UNIDA tem como propósito contribuir para o desenvolvimento social sustentável da comunidade no entorno 

do Campus FAPA, mediante a realização de oficinas de capacitação sobre reciclagem de resíduos, conforto ambiental das edificações 
e design gráfico voltado ao empreendedorismo social, além da conscientização no trânsito. O projeto prevê capacitações sobre os 
temas e mutirões/ ações específicas. O projeto contará com parceiros que já desenvolvem ações nessa linha, como o Brasil sem 
Frestas, Associações Comunitárias locais e Vida Urgente- Fundação Thiago Gonzaga. 

Número de vagas: 70. 
Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - Bacharelado, 

Design de Games, Design de Games - Bacharelado, Design de Interiores, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, Design 
Gráfico - Bacharelado, Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional, Metodologia em Prática em Arqueologia: Processos 
em Campo e Laboratório, Moda, Arte e Educação, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, 
Geografia - Licenciatura, História, História - Licenciatura, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Direito, Gestão da Segurança Pública Live, Serviços Judiciais, Animação, 
Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, 
Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Linguagem, Cultura e 
Sociedade, Música Popular e Gestão de Carreira, Negócios da Moda, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, 
Produção Fonográfica, Produção Fonográfica - Música Eletrônica, Produção Fonográfica - Produção de Música Eletrônica, Produção 
Fonográfica - Produção Musical, Produção Multimídia, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, 
Relações Públicas, Tecnologia em Produção Fonográfica - Produção Musical, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação em 
Mídias Digitais, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Administração Pública, Gestão Comercial, 
Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Marketing, Marketing - Bacharelado, Marketing Digital, Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Eventos, Eventos: Planejamento, Organização e Comunicação. 

Carga horária: 80 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 09:00 às 11:50. 
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Modalidade: Presencial. 
 

Projeto: Unida 
Descritivo: O projeto de extensão UNIDA tem como propósito contribuir para o desenvolvimento social sustentável da comunidade no entorno 

do Campus FAPA, mediante a realização de oficinas de capacitação sobre reciclagem de resíduos, conforto ambiental das edificações 
e design gráfico voltado ao empreendedorismo social, além da conscientização no trânsito. O projeto prevê capacitações sobre os 
temas e mutirões/ ações específicas. O projeto contará com parceiros que já desenvolvem ações nessa linha, como o Brasil sem 
Frestas, Associações Comunitárias locais e Vida Urgente- Fundação Thiago Gonzaga. 

Número de vagas: 70. 
Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - Bacharelado, 

Design de Games, Design de Games - Bacharelado, Design de Interiores, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, Design 
Gráfico - Bacharelado, Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional, Metodologia em Prática em Arqueologia: Processos 
em Campo e Laboratório, Moda, Arte e Educação, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, 
Geografia - Licenciatura, História, História - Licenciatura, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Direito, Gestão da Segurança Pública Live, Serviços Judiciais, Animação, 
Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, 
Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Linguagem, Cultura e 
Sociedade, Música Popular e Gestão de Carreira, Negócios da Moda, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, 
Produção Fonográfica, Produção Fonográfica - Música Eletrônica, Produção Fonográfica - Produção de Música Eletrônica, Produção 
Fonográfica - Produção Musical, Produção Multimídia, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, 
Relações Públicas, Tecnologia em Produção Fonográfica - Produção Musical, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação em 
Mídias Digitais, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Administração Pública, Gestão Comercial, 
Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Marketing, Marketing - Bacharelado, Marketing Digital, Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Eventos, Eventos: Planejamento, Organização e Comunicação. 

Carga horária: 80 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21:00. 
Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Pet acolhe – Fapa acolhe 
Descritivo: O presente projeto de extensão tem caráter multi, inter e transdisciplinar e apresenta um Projeto Social como estratégia de 

aprendizagem e de cidadania, promovendo direitos humanos e dos animais transindividuais nas comunidades do entorno do Campus 
FAPA.  Apresenta como foco a interação do animal e do humano como parte do processo de tratamento de pessoas com deficiência 
e/ou com necessidades especiais, através de uma abordagem interdisciplinar complementar a outras terapêuticas. 
 

Número de vagas: 50. 
Público-alvo: Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, 

Pedagogia, Psicologia. 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira, das 11:00 às 12:30. 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: Pet acolhe  
Descritivo: O presente projeto de extensão tem caráter multi, inter e transdisciplinar e apresenta um Projeto Social como estratégia de 

aprendizagem e de cidadania, promovendo direitos humanos e dos animais transindividuais nas comunidades do entorno do Campus 
FAPA.  Apresenta como foco a interação do animal e do humano como parte do processo de tratamento de pessoas com deficiência 
e/ou com necessidades especiais, através de uma abordagem interdisciplinar complementar a outras terapêuticas. 
 

Número de vagas: 50. 
Público-alvo: Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, 

Pedagogia, Psicologia. 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira, das 16:00 às 17:30. 
Modalidade: Híbrido. 
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Projeto: Pet acolhe 
Descritivo: O presente projeto de extensão tem caráter multi, inter e transdisciplinar e apresenta um Projeto Social como estratégia de 

aprendizagem e de cidadania, promovendo direitos humanos e dos animais transindividuais nas comunidades do entorno do Campus 
FAPA.  Apresenta como foco a interação do animal e do humano como parte do processo de tratamento de pessoas com deficiência 
e/ou com necessidades especiais, através de uma abordagem interdisciplinar complementar a outras terapêuticas. 
 

Número de vagas: 50. 
Público-alvo: Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, 

Pedagogia, Psicologia. 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira, das 20:30 às 22:00. 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: Comunicação socioambiental  
Descritivo: O projeto de extensão Comunicação Socioambiental visa conscientizar a comunidade acadêmica acerca das questões 

socioambientais fazendo a interconexão das escalas global e local. A equipe produz conteúdo informativo e educativo - lives, 
podcasts, vídeos e textos - sobre as questões socioambientais no entorno do campus. Aulas preparatórias são realizadas, assim como 
mineração e tratamento de dados, além de visitas de campo e entrevistas com moradores do bairro Mario Quintana. As ações do 
projeto serão realizadas em parceria com as ONGs Nacipaz e Suve, com o Clube de Mães Bárbara Maix. Os extensionistas contribuem 
com a divulgação de outras ações de extensão do Programa de Extensão FAPAcolhe. 

Número de vagas: 60. 
Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - Bacharelado, 

Design de Games, Design de Games - Bacharelado, Design de Interiores, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, Design 
Gráfico - Bacharelado, Moda, Gestão Ambiental, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas – 
Licenciatura, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Jornalismo, 
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Negócios da Moda, Produção Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Engenharia Ambiental e Sanitária, 
Marketing Digital, Relações Internacionais. 

Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 09:00 às 11:50. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Comunicação socioambiental  
Descritivo: O projeto de extensão Comunicação Socioambiental visa conscientizar a comunidade acadêmica acerca das questões 

socioambientais fazendo a interconexão das escalas global e local. A equipe produz conteúdo informativo e educativo - lives, 
podcasts, vídeos e textos - sobre as questões socioambientais no entorno do campus. Aulas preparatórias são realizadas, assim como 
mineração e tratamento de dados, além de visitas de campo e entrevistas com moradores do bairro Mario Quintana. As ações do 
projeto serão realizadas em parceria com as ONGs Nacipaz e Suve, com o Clube de Mães Bárbara Maix. Os extensionistas contribuem 
com a divulgação de outras ações de extensão do Programa de Extensão FAPAcolhe. 

Número de vagas: 60. 
Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - Bacharelado, 

Design de Games, Design de Games - Bacharelado, Design de Interiores, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, Design 
Gráfico - Bacharelado, Moda, Gestão Ambiental, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas – 
Licenciatura, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Jornalismo, 
Negócios da Moda, Produção Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Engenharia Ambiental e Sanitária, 
Marketing Digital, Relações Internacionais. 

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

 
Projeto: NAARI: núcleo de apoio e assessoria a refugiados e imigrantes 
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Descritivo: O Núcleo de Apoio e Assessoria a Refugiados e Imigrantes (NAARI) é um projeto de extensão destinado a prestar auxílio a imigrantes 
e refugiados que necessitam de suporte operacional e jurídico em Porto Alegre e região. Juntamente a este tipo de serviço, oferece 
oficinas capacitadoras para as comunidades de imigrantes e refugiados da cidade. Além destas formas de atuação, também visa a 
promoção de eventos de conscientização sobre a temática para sociedade civil. Deste modo, estas frentes são trabalhadas em 
paralelo, priorizando um trabalho humanitário e inclusivo para com imigrantes e refugiados. O projeto é aberto a todas as áreas de 
conhecimento.  

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

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

Carga horária: 40 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 09:00 às 11:50 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: NAARI: núcleo de apoio e assessoria a refugiados e imigrantes 
Descritivo: O Núcleo de Apoio e Assessoria a Refugiados e Imigrantes (NAARI) é um projeto de extensão destinado a prestar auxílio a imigrantes 

e refugiados que necessitam de suporte operacional e jurídico em Porto Alegre e região. Juntamente a este tipo de serviço, oferece 
oficinas capacitadoras para as comunidades de imigrantes e refugiados da cidade. Além destas formas de atuação, também visa a 
promoção de eventos de conscientização sobre a temática para sociedade civil. Deste modo, estas frentes são trabalhadas em 
paralelo, priorizando um trabalho humanitário e inclusivo para com imigrantes e refugiados. O projeto é aberto a todas as áreas de 
conhecimento.  

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

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

Carga horária: 40 horas. 
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Dias e horários: Quarta-feira, Sábado das 19:00 às 21:50 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: Conversas de saúde mental nas escolas 
Descritivo: Atendimento à saúde mental em contexto escolar. O projeto pretende fazer ações formativas, de sensibilização e encaminhamento 

na comunidade escolar, abrangendo estudantes, docentes e educadores/as e famílias. Os/as estudantes extensionistas serão 
responsáveis pela estruturação do curso, produção de material, além de atender a comunidade em encontros semanais com os/as 
participantes 

Número de vagas: 50. 
Público-alvo: Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física, Educação Física - 

Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (todos) 
Carga horária: 80 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21:50. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Conversas de saúde mental nas escolas 
Descritivo: Atendimento à saúde mental em contexto escolar. O projeto pretende fazer ações formativas, de sensibilização e encaminhamento 

na comunidade escolar, abrangendo estudantes, docentes e educadores/as e famílias. Os/as estudantes extensionistas serão 
responsáveis pela estruturação do curso, produção de material, além de atender a comunidade em encontros semanais com os/as 
participantes 

Número de vagas: 50. 
Público-alvo: Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física, Educação Física - 

Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (todos) 
Carga horária: 80 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:50 às 11:40. 
Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Game & terapia: jogos digitais aplicados à saúde 
Descritivo: Desenvolvimento e aplicação de interfaces de jogos e aplicativos como ferramentas de apoio à prevenção e tratamento de diversas 

situações clínicas em saúde para comunidade do entorno da FAPA e capacitação dos estudantes em tecnologias em saúde. Os 
alunos extensionistas serão responsáveis pela estruturação do curso, produção de material, além de desenvolver habilidades 
colaborativas interdisciplinares e de trabalho em equipe em encontros semanais. 

Número de vagas: 50. 
Público-alvo: Design de Animação, Design de Animação - Bacharelado, Design de Games, Design de Games - Bacharelado, Design Digital, Design 

Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação e 
Marketing, Produção Audiovisual, Produção Multimídia, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação em Mídias Digitais, 
Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Marketing Digital, Negócios Digitais, 
Ciências Biológicas e da Saúde (todos), Engenharias (todos), Ti e Computação (todos). 

Carga horária: 80 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21:50. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Game & terapia: jogos digitais aplicados à saúde 
Descritivo: Desenvolvimento e aplicação de interfaces de jogos e aplicativos como ferramentas de apoio à prevenção e tratamento de diversas 

situações clínicas em saúde para comunidade do entorno da FAPA e capacitação dos estudantes em tecnologias em saúde. Os 
alunos extensionistas serão responsáveis pela estruturação do curso, produção de material, além de desenvolver habilidades 
colaborativas interdisciplinares e de trabalho em equipe em encontros semanais. 

Número de vagas: 50. 
Público-alvo: Design de Animação, Design de Animação - Bacharelado, Design de Games, Design de Games - Bacharelado, Design Digital, Design 

Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação e 
Marketing, Produção Audiovisual, Produção Multimídia, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação em Mídias Digitais, 
Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Marketing Digital, Negócios Digitais, 
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Ciências Biológicas e da Saúde (todos), Engenharias (todos), Ti e Computação (todos). 
Carga horária: 80 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 09:00 às 11:50. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Viver o adolescer 
Descritivo: Promove a discussão sobre o processo da adolescência e as mudanças biopsicossociais que abrangem o ser adolescente. Aborda a 

educação sexual, prevenção de gravidez indesejada na adolescência, empoderamento feminino, promoção e prevenção da saúde 
em geral, saúde sexual e reprodutiva, fundamentado na educação social, comunicação efetiva, acolhimento e liderança. 

Número de vagas: 150. 
Público-alvo: Ciências Biológicas e da Saúde (todos). Psicologia. 
Carga horária: 100 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira 09:00 às 11:50. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Viver o adolescer 
Descritivo: Promove a discussão sobre o processo da adolescência e as mudanças biopsicossociais que abrangem o ser adolescente. Aborda a 

educação sexual, prevenção de gravidez indesejada na adolescência, empoderamento feminino, promoção e prevenção da saúde 
em geral, saúde sexual e reprodutiva, fundamentado na educação social, comunicação efetiva, acolhimento e liderança. 

Número de vagas: 150. 
Público-alvo: Ciências Biológicas e da Saúde (todos). Psicologia. 
Carga horária: 100 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira 19:00 às 21:50. 
Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Na metáfora do jogo, aprendizagem significativa 
Descritivo: Jogo e aprendizagem. Jogos on-lines e físicos. Construção de jogos. Utilização de jogos com crianças e adolescentes. Temas 

transversais contemporâneos: meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. 
Número de vagas: 100 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 20:00. 
Modalidade: Digital 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

ZONA SUL 

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

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

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 
modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 

 
Projeto: ARQURB comunidades 
Descritivo: O presente projeto tem como objetivo geral difundir temas como “CIDADANIA”, “DIREITOS SOCIAIS DA CONSTITUIÇÃO”, “DIREITO 

À CIDADE”, “O PAPEL SOCIAL DA INSTITUIÇÃO”, “CUIDADOS AO MEIO AMBIENTE”, através de ações práticas de extensão 
envolvendo docentes, discentes e comunidade em geral.  
Os encontros presenciais fixos serão semanais, às quartas-feiras, onde serão realizadas ações de pesquisa, atividades de ateliê, 
quantitativos, produção de materiais de divulgação ou cartilhas, oficinas, etc. As visitas in loco, para realização de atividades de 
mutirão serão agendadas conforme demandas e cronogramas, podendo estas acontecerem quartas de manhã, nos períodos da 
tarde, ou sábados. 

Número de vagas: 100 
Público-alvo: Arquitetura e Design (todos) . Ciências Agrárias e Meio Ambiente (todos). Ciências Biológicas e da Saúde (todos). Ciências Humanas 
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e da Educação (todos). Ciências Jurídicas (todos). Comunicação e Artes (todos). Engenharias (todos). Gestão e Negócios (todos). TI e 
Computação (todos). Turismo e Hospitalidade (todos). 

Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:50 às 11:40 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: ARQURB comunidades 
Descritivo: O presente projeto tem como objetivo geral difundir temas como “CIDADANIA”, “DIREITOS SOCIAIS DA CONSTITUIÇÃO”, “DIREITO 

À CIDADE”, “O PAPEL SOCIAL DA INSTITUIÇÃO”, “CUIDADOS AO MEIO AMBIENTE”, através de ações práticas de extensão 
envolvendo docentes, discentes e comunidade em geral.  
Os encontros presenciais fixos serão semanais, às quartas-feiras, onde serão realizadas ações de pesquisa, atividades de ateliê, 
quantitativos, produção de materiais de divulgação ou cartilhas, oficinas, etc. As visitas in loco, para realização de atividades de 
mutirão serão agendadas conforme demandas e cronogramas, podendo estas acontecerem quartas de manhã, nos períodos da 
tarde, ou sábados. 

Número de vagas: 100 
Público-alvo: Arquitetura e Design (todos) . Ciências Agrárias e Meio Ambiente (todos). Ciências Biológicas e da Saúde (todos). Ciências Humanas 

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

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

 
Projeto: Jovem tech 
Descritivo: O projeto Jovem Tech é um programa comunitário de incentivo à cultura de inovação e à capacitação inicial de jovens da comunidade 

Grande Cruzeiro (Porto Alegre – RS) em Tecnologia de Informação (TI) através de aulas ministradas nos laboratórios de informática 
da UniRitter Zona Sul por tutores (alunos de extensão) e docentes da UniRitter. Os temas das aulas estão em conexão com o mundo 
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universitário, a cidadania digital e o mercado de trabalho, e envolvem: (1) introdução ao mundo digital e ao pensamento 
computacional, (2) lógica básica e raciocínio lógico e computacional, e (3) desenvolvimento de jogos e aplicações a partir de 
ferramentas lúdicas e técnicas básicas de programação. 

Número de vagas: 50. 
Público-alvo: Design de Games, Design de Games – Bacharelado, Engenharias ( todos), TI e Computação ( todos). 
Carga horária: 120 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 09:00 às 11:50. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Jovem tech 
Descritivo: O projeto Jovem Tech é um programa comunitário de incentivo à cultura de inovação e à capacitação inicial de jovens da comunidade 

Grande Cruzeiro (Porto Alegre – RS) em Tecnologia de Informação (TI) através de aulas ministradas nos laboratórios de informática 
da UniRitter Zona Sul por tutores (alunos de extensão) e docentes da UniRitter. Os temas das aulas estão em conexão com o mundo 
universitário, a cidadania digital e o mercado de trabalho, e envolvem: (1) introdução ao mundo digital e ao pensamento 
computacional, (2) lógica básica e raciocínio lógico e computacional, e (3) desenvolvimento de jogos e aplicações a partir de 
ferramentas lúdicas e técnicas básicas de programação. 

Número de vagas: 50. 
Público-alvo: Arquitetura e Design (todos), Engenharias ( todos), TI e Computação ( todos), Gestão de Negócios (todos). 
Carga horária: 120 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21:50 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Rádio Web e demais produtos midiáticos - Uniritter 
Descritivo: O objetivo geral do projeto de extensão Webrádio e produtos midiáticos Uniritter é divulgar o conteúdo acadêmico produzido no 

campus zona sul para a comunidade do entorno, tornando assim a emissora como um canal de referência para a comunicação com 
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a população da Vila Cruzeiro. A iniciativa se dará a partir do envolvimento de estudantes da Comunicação Social e jovens do Centro 
da Juventude Cruzeiro (CUFA) na produção de arquivos de áudio de interesse da região periférica ao campus. 

Número de vagas:  40. 
Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Design, Design - Bacharelado, Design Gráfico, Nutrição, Comunicação e artes (todos), 

Gastronomia, Gastronomia – Bacharelado. 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 09:00 às 11:50. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Web rádio e demais produtos midiáticos - Uniritter 
Descritivo: O objetivo geral do projeto de extensão Webrádio e produtos midiáticos Uniritter é divulgar o conteúdo acadêmico produzido no 

campus zona sul para a comunidade do entorno, tornando assim a emissora como um canal de referência para a comunicação com 
a população da Vila Cruzeiro. A iniciativa se dará a partir do envolvimento de estudantes da Comunicação Social e jovens do Centro 
da Juventude Cruzeiro (CUFA) na produção de arquivos de áudio de interesse da região periférica ao campus. 

Número de vagas: 40. 
Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Design, Design - Bacharelado, Design Gráfico, Nutrição, Comunicação e artes (todos), 

Gastronomia, Gastronomia – Bacharelado. 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Atenção psicossocial e odontológica as famílias e trabalhadoras da região Sul/Centro Sul do município de Porto Alegre 
Descritivo: O projeto de extensão supracitado tem nos seus pilares a melhoria das condições de saúde da população assistida. Para isso, tem 

atuado nos pilares da saúde bucal e mental, por meio de atividades educativas, levantamento de necessidades em saúde, e 
posterior execução de ações direcionadas para atender as demandas identificadas. Os atores são os professores responsáveis pelo 
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projeto e alunos de cursos das áreas da saúde, biológicas e humanas que tem sua formação otimizada dentro de um espaço que 
favorece a diversidade e a atuação direta junto à comunidade. 

Número de vagas: 100. 
Público-alvo: Arquitetura e Design (todos) . Ciências Agrárias e Meio Ambiente (todos). Ciências Biológicas e da Saúde (todos). Ciências Humanas 

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

Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:50 às 11:40. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Atenção psicossocial e odontológica as famílias e trabalhadoras da região Sul/Centro Sul do município de Porto Alegre 
Descritivo: O projeto de extensão supracitado tem nos seus pilares a melhoria das condições de saúde da população assistida. Para isso, tem 

atuado nos pilares da saúde bucal e mental, por meio de atividades educativas, levantamento de necessidades em saúde, e 
posterior execução de ações direcionadas para atender as demandas identificadas. Os atores são os professores responsáveis pelo 
projeto e alunos de cursos das áreas da saúde, biológicas e humanas que tem sua formação otimizada dentro de um espaço que 
favorece a diversidade e a atuação direta junto à comunidade. 

Número de vagas: 100. 
Público-alvo: Arquitetura e Design (todos) . Ciências Agrárias e Meio Ambiente (todos). Ciências Biológicas e da Saúde (todos). Ciências Humanas 

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

Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21:50. 
Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Mais saúde UniRitter 
Descritivo: Aborda o desenvolvimento do corpo humano e as alterações corporais (processo saúde-doença) que ocorram na infância, 

adolescência, vida adulta e envelhecimento, baseado no aprendizado colaborativo entre estudantes extensionistas, professores, 
adolescentes e escolas próximas do campus Zona Sul. Com visão focada na promoção e prevenção de distúrbios, doenças crônicas 
não transmissíveis e acesso aos serviços de saúde. 

Número de vagas: 50. 
Público-alvo: Ciências Biológicas e da Saúde (todos), psicologia, direito, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, engenharia de 

produção, TI e Computação (todos). 
Carga horária: 40 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:30 às 12:30. 
Modalidade: Presencial. 

 
Projeto: Mais saúde UniRitter 
Descritivo: Aborda o desenvolvimento do corpo humano e as alterações corporais (processo saúde-doença) que ocorram na infância, 

adolescência, vida adulta e envelhecimento, baseado no aprendizado colaborativo entre estudantes extensionistas, professores, 
adolescentes e escolas próximas do campus Zona Sul. Com visão focada na promoção e prevenção de distúrbios, doenças crônicas 
não transmissíveis e acesso aos serviços de saúde. 

Número de vagas: 50. 
Público-alvo: Ciências Biológicas e da Saúde (todos), psicologia, direito, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, engenharia de 

produção, TI e Computação (todos). 
Carga horária: 40 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 18:00 às 21:50. 
Modalidade: Presencial. 
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Projeto: NAARI - núcleo de apoio e assessoria a refugiados e imigrantes  
Descritivo: O Núcleo de Apoio e Assessoria a Refugiados e Imigrantes (NAARI) é um projeto de extensão destinado a prestar auxílio a 

imigrantes e refugiados que necessitam de suporte em Porto Alegre e região. Juntamente a este tipo de serviço, oferece oficinas 
capacitadoras para as comunidades de imigrantes e refugiados da cidade. Além destas formas de atuação, também visa a 
promoção de eventos de conscientização sobre a temática para sociedade civil. Deste modo, estas frentes são trabalhadas em 
paralelo, priorizando um trabalho humanitário e inclusivo para com imigrantes e refugiados.  

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Ciências Biológicas e da Saúde (todos), psicologia, direito, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, engenharia de 

produção, TI e Computação (todos). 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 09:00 às 11:30. 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: NAARI - núcleo de apoio e assessoria a refugiados e imigrantes  
Descritivo: O Núcleo de Apoio e Assessoria a Refugiados e Imigrantes (NAARI) é um projeto de extensão destinado a prestar auxílio a 

imigrantes e refugiados que necessitam de suporte em Porto Alegre e região. Juntamente a este tipo de serviço, oferece oficinas 
capacitadoras para as comunidades de imigrantes e refugiados da cidade. Além destas formas de atuação, também visa a 
promoção de eventos de conscientização sobre a temática para sociedade civil. Deste modo, estas frentes são trabalhadas em 
paralelo, priorizando um trabalho humanitário e inclusivo para com imigrantes e refugiados.  

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Ciências Biológicas e da Saúde (todos), psicologia, direito, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, engenharia de 

produção, TI e Computação (todos). 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 19:00 às 21:30. 
Modalidade: Híbrido 
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Projeto: Na metáfora do jogo, aprendizagem significativa 
Descritivo: Jogo e aprendizagem. Jogos on-lines e físicos. Construção de jogos. Utilização de jogos com crianças e adolescentes. Temas 

transversais contemporâneos: meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. 
Número de vagas: 100 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 20:00. 
Modalidade: Digital 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

NACIONAIS 

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

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

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 
modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 

Projeto: Aliança Universitária 
Descritivo: ALIANÇA UNIVERSITÁRIA É UMA GRANDE REDE QUE TEM O PROTAGONISMO UNIVERSITÁRIO GRAVADO EM SEU DNA, 

POSSIBILITANDO GRANDE INTERAÇÃO E APRENDIZADO PARA TODOS OS QUE TEM A VOCAÇÃO PARA MUDAR O MUNDO E 
CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL E A CRIAÇAO DE SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA O FUTURO. AS 
HABILIDADES DOS ALUNOS SÃO APRIMORADAS E NOVAS PARCERIAS E AMIZADES SERÃO CRIADAS, CONSTRUIMOS A MAIOR 
COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA VOLTADA PARA GERAR IMPACTO NA SOCIEDADE BRASILEIRA COM TEMAS COMO INOVAÇÃO, 
EMPREENDEDORISMO E NOVOS NEGÓCIOS, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GERAÇAO DE OPORTUNIDADES PARA AS 
COMUNIDADES LOCAIS.  

Número de vagas:  4000 
Público-alvo: Arquitetura e Design. Ciências Agrárias e Meio Ambiente. Ciências Biológicas e da Saúde. Ciências Humanas e da Educação. Ciências 

Jurídicas. Comunicação e Artes. Engenharias. Gestão e Negócios. TI e Computação. Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária:  120 horas 
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Dias e horários:  Quarta-feira das 19:00 às 21:00 
Modalidade:  Híbrido 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

NACIONAIS 

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

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

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 
modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 

 

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

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

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

 
 

Projeto: Mudanças climáticas: discussões essenciais 
Descritivo: • Agronegócio, desmatamento, reflorestamento, incêndios em propriedades rurais e consorciação entre vegetação nativa e 

produção agrícola; • Desastres naturais e suas relações com o descarte inadequado de lixo e saneamento básico; • Viagens aéreas 
e seus impactos ambientais e climáticos; • Mudanças em ecossistemas e na economia devido às mudanças climáticas; • Carne e 
agricultura orgânica: seus impactos no clima; • Fast fashion e as problemáticas da produção em larga escala de produtos com 
pouca qualidade; • Políticas nacionais e internacionais de preservação ambiental; • Mudanças climáticas e seus impactos na saúde 
da população; • Redução das geleiras e consequente aumento do nível do mar.  

Número de vagas:  500 
Público-alvo: Arquitetura e Design. Ciências Agrárias e Meio Ambiente. Ciências Biológicas e da Saúde. Ciências Humanas e da Educação. Ciências 

Jurídicas. Comunicação e Artes. Engenharias. Gestão e Negócios. TI e Computação. Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária:  120 horas 
Dias e horários:  Quarta-feira das 19:00 às 21:30 
Modalidade:  Digital 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

NACIONAIS 

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

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

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 
modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 

 

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

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

Número de vagas:  30 
Público-alvo: Biomedicina, Estética e Cosmética, Farmácia, Medicina, Enhenharia Química 
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Carga horária:  40 horas 
Dias e horários:  Quarta-feira das 16:00 às 18:00 
Modalidade:  Híbrido 

 
Projeto: Consultoria em gestão & negócios 
Descritivo: O Projeto de Extensão em Consultoria em Gestão & Negócios tem como objetivo atender as demandas de consultoria empresarial 

e apresentar um Plano de Ação. Os estudantes deverão aplicar os conteúdos estudados em aula no momento da intervenção 
empresarial e nas comunidades atendidas, e também o projeto está alinhado com os objetivos dos cursos de graduação envolvidos 
no projeto. Está relacionada com empreendedorismo; diagnóstico organizacional e de inovação nas empresas e dados 
socioeconômicos da região. Na extensão, têm-se o momento da acolhida às ideias de intervenções e propostas de consultorias.  

Número de vagas:  300 
Público-alvo: Ciências Jurídicas, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade 
Carga horária:  120 horas 
Dias e horários:  Quarta-feira das 21:00 às 22:00 
Modalidade:  Híbrido 

 
Projeto: Psicologia e literatura: subjetividade entrelinhas 
Descritivo: O Projeto Psicologia e Literatura objetiva promover a leitura e a discussão coletiva de contos de diferentes países; este projeto 

parte do pressuposto de que a literatura pode mediar o encontro com diferentes culturas e subjetividades e, por assim ser, ampliar 
habilidades como a fala, a escrita, compreensão de e a interação em mundo necessariamente diverso. A cada semana leremos um 
conto de um país diferente e sobre ele conversaremos juntos. Neste ato, espera-se contribuir para a promoção de um maior 
conhecimento de si, da outra via diálogo suscitado pelos temas. 

Número de vagas:  200 
Público-alvo: Arquitetura e Design. Ciências Agrárias e Meio Ambiente. Ciências Biológicas e da Saúde. Ciências Humanas e da Educação. Ciências 

Jurídicas. Comunicação e Artes. Engenharias. Gestão e Negócios. TI e Computação. Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária:  80 horas 
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Dias e horários:  Quarta-feira das 17:00 às 18:00 
Modalidade:  Digital 

 
Projeto: A cidade e suas boas práticas na paisagem urbana 
Descritivo: Na busca da sustentabilidade urbana, um dos parâmetros importantes é a qualidade da paisagem urbana. Onde a paisagem urbana 

é a forma como a cidade está organizada em seus espaços construídos e espaços abertos. Abordado reflexões sobre a preservação, 
o crescimento e a qualidade da paisagem urbana, frente as constantes transformações contemporâneas. O projeto de extensão 
visa instruir o cidadão sobre as questões da cultura, passado e presente da paisagem urbana. Como as leis influenciaram e 
influenciam atualmente a forma da cidade e como o cidadão deve se posicionar a respeito desta questão.  

Número de vagas:  60 
Público-alvo: Arquitetura e Design. Ciências Agrárias e Meio Ambiente. Ciências Biológicas e da Saúde. Ciências Humanas e da Educação. Ciências 

Jurídicas. Comunicação e Artes. Engenharias. Gestão e Negócios. TI e Computação. Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária:  60 horas 
Dias e horários:  Quinta-feira das 14:30 às 17:30 
Modalidade:  Digital 

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

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

Número de vagas:  40 
Público-alvo: Arquitetura e Design. Ciências Agrárias e Meio Ambiente. Ciências Biológicas e da Saúde. Ciências Humanas e da Educação. Ciências 

Jurídicas. Comunicação e Artes. Engenharias. Gestão e Negócios. TI e Computação. Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária:  60 horas 
Dias e horários:  Quarta-feira das 17:00 às 19:00 
Modalidade:  Digital 
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Projeto: Muito mais que dente – o podcast da Odontologia 
Descritivo: O Projeto “Muito mais que dente – O Podcast da Odontologia” é um projeto educacional que, por meio de ferramentas digitais 

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

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

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

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

 
Projeto: Empreendedorismo social: responsabilidade social e ambiental pautadas pela inovação e criatividade  
Descritivo: Responsabilidade social e ambiental. Projetos Sociais e ambientais. Cadeias produtivas locais. Empreendedorismo social. Inovação 

e criatividade. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Design Thinking.  
Número de vagas:  150 
Público-alvo: Arquitetura e Design. Ciências Agrárias e Meio Ambiente. Ciências Biológicas e da Saúde. Ciências Humanas e da Educação. Ciências 

Jurídicas. Comunicação e Artes. Engenharias. Gestão e Negócios. TI e Computação. Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária:  120 horas 
Dias e horários:  Quarta-feira das 21:00 às 22:00 
Modalidade: Híbrido 

 


