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CATÁLOGO DE CURSOS DE EXTENSÃO 

MAIO DE 2021 

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, em cada área há oportunidades para estudantes 

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

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

 

Curso: Introduction to Global Health* 

Descritivo: O curso apresenta abordagem abrangente para um estudo sobre Saúde Global. Serão discutidos aspectos sobre a governança de 
saúde mundial, as principais ferramentas usadas para comparar diferentes regiões e países, e as questões internacionais de 
saúde fundamentais neste momento. 
*Curso lecionado inteiramente em inglês, é necessário proficiência no idioma para acompanhar as aulas. 

Público-alvo: Estudantes das áreas de Ciências Biológicas & da Saúde e Ciências Médicas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 – 19:00 | Início em 05/05/2021, término em 09/06/2021 

 

Curso: Business strategy for competitive advantage* 

Descritivo: Pensamento estratégico e vantagem competitiva. Estratégias genéricas. Processo estratégico. Identidade organizacional. Análise 
do macro ambiente externo. Análise do ambiente competitivo. Análise do ambiente interno e a identificação das forças, 
fraquezas, oportunidades e ameaças. Estratégias internas. 
*Curso lecionado inteiramente em inglês, é necessário proficiência no idioma para acompanhar as aulas. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 09/06/2021 

 

 

 

 



 

4 

 

 

Curso: Filosofia en las relaciones interpersonales: ¿Cómo la Filosofía me puede ayudar a me relacionar mejor con los otros?* 

Descritivo: Filosofia e as relações interpessoais no mundo do trabalho. Relações sociais e pessoais. Nós e o Outro: as dificuldades em 
construir o coletivo. Identidade. Alteridade. Interação. O outro entre o público e o privado. O desenvolvimento da conversação 
coerente. Argumentar e convencer. 
*Curso lecionado inteiramente em espanhol, é necessário proficiência no idioma para acompanhar as aulas. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 09/06/2021 
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                            PROGRAMA ÂNIMA PLURAIS    

 

Curso: Plantas medicinais: dos rituais religiosos à indústria farmacêutica 

Descritivo: Este curso tem como objetivo proporcionar o aprendizado dos processos necessário para o desenvolvimento de novos 
medicamentos a partir de plantas medicinais, principalmente daquelas que são usadas em cerimônias religiosas de 
matriz africana. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 14 horas 

Dias e horários: Terças-feiras | 15:40 – 17:20 | Início em 11/05/2021, término em 22/06/2021  

 

Curso: Genética, Hipertensão e Raça 

Descritivo: Este curso tem como objetivo promover a análise das hipóteses genéticas que tentam explicar a maior prevalência da 
hipertensão entre as populações negras. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Biológicas & da Saúde 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 05/06/2021 

 

Curso: Entre o conceito e preconceito: A prática antirracista para a construção de uma sociedade mais justa 

Descritivo: O curso discutirá os conceitos que fazem parte do contexto de estudo da temática étnico-racial e como eles nos 
perpassam no cotidiano. Levantará reflexões sobre as práticas antirracistas e como elas podem construir uma 
sociedade mais humanizada. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 20 horas 



 

6 

 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 05/06/2021 

  

Curso: Interseccionalidades: um estudo sobre gênero, raça, sexualidade, idade e classe 

Descritivo: A interseccionalidade se tornou tema recorrente nos círculos acadêmicos e militantes. Mas qual é o significado exato 
do termo e por que surgiu como ferramenta indispensável para pensar as desigualdades sociais de raça, classe, 
gênero, sexualidade, idade, capacidade e etnia? Neste curso, analisaremos o conceito tendo como livro-base 
“Interseccionalidades” de Patricia Hill Collins e Sirma Bilge. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 15:40 - 19:00 | Início em 06/05/2021, término em 10/06/2021 (não haverá aula em 03/06) 

 

Curso: A rosa despedaçada: elementos sociais da violência de gênero 

Descritivo: A sociedade contemporânea vem passando por profundas transformações no que diz respeito a igualdade de gênero, 
tornando-se assim um tema de extrema relevância para as ciências jurídicas e sociais. O direito é uma ciência viva e 
precisa acompanhar as dinâmicas que transformam a sociedade.  Nesse sentido, discutir o gênero como fenômeno 
social é discutir transversalmente direitos humanos e dignidade humana e entender os mecanismos da violência de 
gênero é uma urgência para o combate ao feminicídio e seus números alarmantes no Brasil. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 14:00 - 17:30 | Início em 07/05/2021, término em 04/06/2021 

 

Curso: Museus: Espaços de memória e resistência 

Descritivo: No curso se discutirá o papel dos museus na construção de narrativas concebidas por meio de seus projetos 
expográficos, a fim de avaliar questões ligadas à representatividade. Além disso, serão discutidas as relações 
potenciais estabelecidas entre seu público e as comunidades nos quais tais espaços estão inseridos.  

Público-alvo: Estudantes das áreas de Arquitetura e Urbanismo & Design e Ciências Humanas 
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Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Terças-feiras | 8:00 - 11:20 | Início em 11/05/2021, término em 25/05/2021 

 

Curso: Pós humanidade negro-queer: onde está o futuro? 

Descritivo: Um curso com o objetivo de refletir sobre estéticas futuristas, assim como as questões sobre a humanidade de corpos 
dissidentes. Entendendo que o corpo negro e queer faz parte de uma realidade de criação e recriação da existência 
humana. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Humanas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 08:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 05/06/2021 

  

Curso: Pensamento feminista negro brasileiro e interseccionalidade 

Descritivo: O curso propõe uma aproximação a conceitos centrais ao pensamento feminista negro a partir de reflexões de 
intelectuais negras brasileiras e de outros países da diáspora negra: Lélia Gonzalez, Maria Beatriz Nascimento, Grada 
Kilomba, Patrícia Hill Collins, Audre Lorde e bell hooks. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas  

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 22/05/2021 

 

Curso: O corpo feminino:  empoderamento, identidades e saúde 

Descritivo: Este curso tem por objetivo discutir e analisar as relações sociais realizadas a aprtir de uma noção de corpo feminino.  
O presente curso propõe uma discussão sobre as identidades femininas que emergiram na modernidade e pós-
modernidade, em que o domínio do corpo é uma representação de poder, assim como as estratégias das lutas de 
equidade de gênero. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 
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Dias e horários: Terças-feiras | 14:00 - 15:40 | Início em 11/05/2021, término em 15/06/2021 
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                          PROGRAMA BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA 

 

 

Curso: Competências socioemocionais para conviver com o outro 

Descritivo: Espaço para discussão sobre temas como ansiedades e conflitos dos estudantes em seu percurso formativo.  
Trabalhar as competências socioemocionais individuais para qualificar o relacionamento de grupo e dirimir possíveis 
dificuldades que enfrentem. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 14 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras| 17:20 - 19:00 | Início em 06/05/2021, término em 24/06/2021 (não haverá aula em 03/06) 

 

Curso: Alimentação e saúde: complementando a nutrição com as PICs 

Descritivo: Espera-se com esse curso que os participantes sejam capazes de compreender os princípios de uma alimentação 
equilibrada e saudável, tendo cada vez maior autonomia na realização de escolhas alimentares que impactam 
diretamente em sua saúde. Além disso, com a difusão dos conhecimentos acerca das práticas integrativas 
complementares, é esperado que os participantes conheçam e implementem novas estratégias de promoção da 
saúde e qualidade de vida associadas à alimentação equilibrada. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021  
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Curso: Mediação de conflitos, comunicação não-violenta, técnicas de negociação 

Descritivo: Serão trabalhados aspectos relacionados a comunicação não-violenta e mediação de conflitos, focando nas soft skills 
necessárias para atuação em qualquer área profissional. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 19:00 - 20:40 | Início em 06/05/2021, término em 27/05/2021 

 

Curso: Formação em Justiça restaurativa 

Descritivo: Serão trabalhados aspectos da comunicação não violenta, vinculando a teoria com atividades práticas, em ambiente 
remoto. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 - 9:40 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021 

 

Curso: Arteterapia: colorindo e ressignificando a vida 

Descritivo: Serão abordados aspectos do trabalho com as emoções através da arteterapia, entendendo que por meio das 
expressividades artísticas pode haver melhora na qualidade das relações humanas e autoconhecimento, porque se 
centra no fator emocional, essencial em todo ser humano. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 | Início em 05/05/2021, término em 26/05/2021 
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Curso: Diversidade e o potencial nutricional de plantas alimentícias não convencionais (PANC) 

Descritivo: Curso teórico e prático sobre a diversidade e o potencial nutricional de plantas alimentícias não convencionais (PANC) 
- Alimentação saudável 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 22/05/2021 

 

Curso: Bem-estar e sua convivência no meio acadêmico e vida pessoal 

Descritivo: A proposta é discutir ferramentas que ajudam na manutenção do bem-estar e convivência no meio acadêmico e vida 
pessoal: percepção da necessidade dos limites em suas diferentes relações; autoconhecimento; organização pessoal e 
espiritualidade. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 | Início em 05/05/2021 término em 23/06/2021  

 

Curso: Meditações Bodhichita 

Descritivo: Práticas de meditações específicas: Bodhichita (práticas de desenvolvimento da compaixão) que podem contribuir 
para controle do stress, da ansiedade e prevenção à depressão. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 30/06/2021  
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Curso: Comunicação não violenta 

Descritivo: Comunicação não violenta para ser aplicada na vida de todos, estudantes de qualquer área do conhecimento, através 
de técnicas de construção do diálogo da escuta atenta e da empatia ativa na interação humana. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021   

 

Curso: Liderança emocional 

Descritivo: Trilha de Aprendizagem - Liderança Emocional. Serão trabalhados aspectos para desenvolvimento da inteligência 
emocional. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Terças-feiras | 14:00 - 15:40 | Início em 11/05/2021, término em 29/06/2021 

 

Curso: Escola de postura 

Descritivo: Trabalhar recursos para redução das queixas de dor/desconforto corporal oriundas das rotinas e home office. 
Possibilitar o empoderamento dos participantes para autocuidado de sua saúde postural. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 02/06/2021  

 

Curso: Saúde interativa - uma experiência com a farmacologia 

Descritivo: Estudo referente ao uso correto de medicamentos em temas relevantes da sociedade com o envolvimento dos 
alunos, da comunidade e dos servidores.   
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Público-alvo: Estudantes das áreas de Ciências Biológicas & da Saúde e Ciências Médicas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 8:00 - 11:20 | Início em 07/05/2021, término em 21/05/2021 

 

Curso: Autopercepção: aprenda técnicas de relaxamento corporal 

Descritivo: Auxiliar no bem-estar dos estudantes, por meio de técnicas de massoterapia, concentração plena e ginástica laboral. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 9:40 - 11:20 | Início em 10/05/2021, término em 28/06/2121 

 

Curso: Comunicação não violenta - Programa Afeto 

Descritivo: Trabalhar aspectos e recursos da comunicação que poderá contribuir para o desenvolvimento humano nas relações. 
Comunicação Não-Violenta para AFETAR o mundo com AFETO! 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 | Início em 09/06/2021, término em 30/06/2021 

 

Curso: Estilo de vida ativo: pilar principal da qualidade de vida e bem-estar 

Descritivo: Incentivo a hábitos de vida mais ativos e saudáveis através de exposição e dinâmicas sobre como o corpo e o cérebro 
podem se beneficiar de uma prática regular de exercício físico de forma prazerosa, auxiliando, dessa forma, a 
construção da saúde e do bem-estar dos estudantes. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 14:00 - 17:30 | Início em 07/05/2021, término em 14/05/2021 

 



 

14 

 

Curso: Narrativas em saúde, a arte de contar histórias 

Descritivo: Promover a interface entre os conhecimentos das áreas de Medicina e Letras por meio das narrativas e demonstrar o 
quanto a interface entre áreas de conhecimento distintas pode ser benéfica para o bem-estar. 

Público-alvo: Estudantes das áreas de Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Médicas e Ciências Humanas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 17:20 - 19:00 | Início em 10/05/2021, término em 31/05/2021 

 

Curso: Autoestima e qualidade de vida: desmistificando os padrões de beleza 

Descritivo: Discutir as construções históricas e contemporâneas sobre a temática, abordando também os reflexos das mídias 
sociais e tecnologias na formação das subjetividades e autoestima. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 8:00 - 9:40 | Início em 07/05/2021, término em 25/06/2021  

 

Curso: Inteligência Emocional 

Descritivo: Trabalhar aspectos da inteligência emocional que permeiam aspectos da qualidade de vida emocional e afetiva do ser 
humano. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021 

 

Curso: Oficina de pintura 

Descritivo: Promover saúde mental e bem-estar através da pintura. O trabalho com as emoções por meio da pintura pode 
contribuir para ampliação do autoconhecimento e qualidade das relações humanas. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 
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Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 - 15:40 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021  

 

Curso: Neurociências da empatia: os efeitos neurobiológicos do comportamento empático para relacionamentos mais 
saudáveis 

Descritivo: Ampliar a reflexão acerca do real significado da Empatia no nosso tempo, utilizando o que há de mais avançado em 
pesquisa científica sobre o tema e analisaremos as bases neurobiológicas desse sentimento refinado para identificar 
os efeitos positivos da prática da empatia na nossa saúde e bem-estar. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 26/05/2021 

 

Curso: Dimensões espirituais do bem-estar 

Descritivo: Programa de introdução à meditação, trabalhando técnicas e aspectos da meditação com objetivo de ampliação dos 
repertórios de autocontrole e contribuição para o desenvolvimento humano. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 | Início em 02/06/2021, término em 23/06/2021 

 

Curso: Bem-estar: práticas integrativas e complementares 

Descritivo: Serão trabalhados aspectos e recursos de Práticas Integrativas e Complementares para tratamento e prevenção de 
doenças. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 15:40 - 17:20 | Início em 10/05/2021, término em 28/06/2021 
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ÁREA: ARQUITETURA E URBANISMO & DESIGN 

 

Curso: Composição tipográfica 

Descritivo: O curso de extensão "Composição tipográfica" tem como foco preparar os estudantes de Arquitetura & Design na 
introdução do estudo e desenvolvimento de composições tipográficas. 

Público-alvo: Estudantes da área de Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 05/06/2021 
 

Curso: UX Design 

Descritivo: O curso de extensão "UX Design" tem foco em preparar os estudantes de Arquitetura & Design na introdução do 
estudo da experiência do usuário com relação a um determinado produto e/ou serviço em sites ou aplicativos. 

Público-alvo: Estudantes da área de Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 05/06/2021 
 

Curso: Conforto acústico 

Descritivo: O curso de extensão "Conforto acústico" tem foco em preparar os estudantes de Arquitetura & Design e Engenharias 
na compreensão da acústica aplicada ao contexto urbano e acústica arquitetônica: introdução ao isolamento do ruído 
aéreo e de impacto e na introdução à acústica de salas. 

Público-alvo: Estudantes da área de Arquitetura e Urbanismo & Design e Engenharias 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 05/05/2021, término em 02/06/2021 
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Curso: Representação gráfica bi e tridimensional 

Descritivo: O curso de extensão "Representação gráfica bi e tridimensional" tem foco em preparar os estudantes de Arquitetura 
& Design na representação gráfica bi e tridimensional, com intuito de auxiliar no desenvolvimento de projetos a partir 
da criação, desenvolvimento, modificação, modelagem e visualização 

Público-alvo: Estudantes da área de Arquitetura e Urbanismo & Design e Engenharias 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 05/05/2021, término em 02/06/2021 
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                      ÁREA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS & MEIO AMBIENTE 

 

 

Curso: Fisiofarmacologia aplicada aos animais domésticos 

Descritivo: Curso básico para entendimento do processo de saúde e interferência medicamentosa nos diferentes sistemas dos 
animais domésticos. O curso oferece ao aluno o entendimento das funções fisiológicas para o funcionamento dos 
sistemas, bem como a interferência dos fármacos. Este curso é de fundamental importância para o posterior 
desenvolvimento de habilidades clínicas na rotina médica veterinária. 

Público-alvo: Estudantes do curso de Medicina Veterinária 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 14:00 - 17:30 | Início em 07/05/2021, término em 04/06/2021 

 

Curso: Desvendando as doenças infecciosas de ruminantes e equinos 

Descritivo: As doenças infecciosas são afecções transmissíveis comuns na medicina de ruminantes e equinos e causam grandes 
prejuízos a este sistema produtivo. Compreender como estás doenças afetam os animais é de extrema importância para 
o aprimoramento de programas sanitários de prevenção e controle. O curso é voltado para alunos de graduação, com 
o objetivo de aprofundar seus conhecimentos sobre as doenças infecciosas de ruminantes e equinos 

Público-alvo: Estudantes do curso de Medicina Veterinária 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 | Início em 08/05/2021, término em 05/06/2021 

 

 



 

19 

 

 

Curso: Agricultura de precisão 

Descritivo: Adotando conhecimentos básicos de Agricultura de Precisão. Curso introdutório, portanto, o aluno aprenderá os 
primeiros passos para uma produção mais eficiente, a partir de tecnologias que possibilitam atividades agrícolas mais 
precisas e automatizadas. 

Público-alvo: Estudantes dos cursos de Agronomia, Engenharia Agronômica e Gestão do Agronegócio 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 15/05/2021 

 

Curso: Fertilidade de solos e sua aplicação prática 

Descritivo: Fertilidade é a capacidade do solo de ceder nutrientes às plantas. Entender a fertilidade do solo é compreender a 
necessidade básica para o desenvolvimento vegetal. Essa análise é um método indispensável para que o agrônomo 
conheça a carência nutricional do solo, fazendo o manejo adequado de fertilizantes que contribuam para o aumento 
de produtividade. Com a mudança da matriz curricular, algumas turmas de alunos acabaram aproveitando essa 
disciplina, mesmo sem tê-la feito. Como é um conteúdo de suma importância, se faz necessário ministrá-la em forma 
de curso para a complementação do conhecimento dos futuros profissionais agrônomos. 

Público-alvo: Estudantes dos cursos de Agronomia, Engenharia Agronômica e Gestão do Agronegócio 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 05/05/2021, término em 02/06/2021 

 

Curso: Interpretação de exames laboratoriais em animais: hematologia e bioquímica sérica 

Descritivo: Hematologia (composição do sangue, hematopoiese, hemostasia). Distúrbios hematógicas: anemias, eritrocitose, 
leucopenias e leucitose). Interpretação dos diferentes exames laboratoriais hematológicos, de acordo com os 
parâmetros de normalidade internacionais. Perfil hepático. Perfil renal. Perfil lipídico. Glicemia e frutosamina. 
Interpretação dos diferentes exames bioquímicos, de acordo com os parâmetros de normalidade internacionais 

Público-alvo: Estudantes do curso de Medicina Veterinária 
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Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 05/06/2021 
 

Curso: Geotectônica: abordagem aplicada 

Descritivo: O curso abordará as grandes estruturas terrestres, tais como cadeias orogênicas, bacias geológicas, cratons, organização 
das geosferas terrestres e dos processos geológicos (geodinâmica) envolvidos nesta mega organização estrutural da 
Terra. 

Público-alvo: Estudantes das áreas de Ciências Agrárias & Meio Ambiente e Engenharias, em especial, do curso de Geologia 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 20:40 - 22:20 | Início em 05/05/2021, término em 09/06/2021 
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                               ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS & DA SAÚDE  

 

 

Curso: Fisioterapia hospitalar e terapia intensiva 

Descritivo: A fisioterapia hospitalar sempre foi importante no processo de recuperação dos pacientes críticos internados, mas no 
cenário atual da pandemia por Covid-19, o atendimento fisioterapêutico do paciente em UTI ganhou ainda mais 
notoriedade. Nesse curso, há a oportunidade de conhecer, aprender e aprofundar os conhecimentos sobre ventilação 
mecânica e como o fisioterapeuta avalia, determina o diagnóstico das alterações musculoesqueléticas, quais os recursos 
utilizados e como é feita a prescrição do exercício físico nesses pacientes, baseado em evidências científicas. 

Público-alvo: Estudantes do curso de Fisioterapia 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 29/05/2021 

 

Curso: Gestão de unidades de alimentação e nutrição e cardápios 

Descritivo: Bases da administração geral aplicada à Gestão em Alimentação e Nutrição. Princípios de alimentação e nutrição para 
coletividades. Planejamento físico e funcional de Unidade de Alimentação e Nutrição. Ergonomia, conforto e segurança 
do trabalho em Unidade de Alimentação e Nutrição. Administração e dimensionamento de recursos humanos. Aquisição, 
alocação e administração de materiais e equipamentos. Administração de recursos financeiros. Informatização das 
Unidades de Alimentação e Nutrição. Legislação para Segurança e Higiene Alimentar. Sistema de terceirização de 
refeições coletivas. 

Público-alvo: Estudantes do curso de Nutrição 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 | Início em 08/05/2021, término em 29/05/2021 
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Curso: Genética, Embriologia e Reprodução Humana 

Descritivo: Introdução à Reprodução Humana. Reprodução Humana Assistida. Infertilidade. Gametogênese. Fecundação e início do 
desenvolvimento embrionário. Técnicas de baixa e alta complexidade de Reprodução Assistida. Análise seminal e da 
morfologia dos espermatozoides. Criopreservação de gametas e embriões. Genética da infertilidade. Screening e 
diagnóstico genético pré-implantacional (PGD/PGS. Ética em reprodução assistida. Funcionamento de um Laboratório de 
Reprodução Assistida e Mercado de trabalho em laboratórios de RA. 

Público-alvo: Estudantes das áreas de Ciências Biológicas & da Saúde e Ciências Médicas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 29/05/2021 

 

Curso: Química farmacêutica 

Descritivo: Através do curso de extensão será proporcionado ao aluno o conhecimento e as ferramentas necessárias para o 
desenvolvimento de uma ampla compreensão da relação entre a estrutura química de um fármaco e suas propriedades 
farmacêuticas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de  compreender a 
interação entre um fármaco específico e seu biorreceptor,  relacionar a estrutura química de um fármaco com seu 
mecanismo molecular de ação, incluindo os aspectos gerais, como as interações intermoleculares que participam do 
reconhecimento fármaco-receptor, e específicos, como os mecanismos reacionais envolvidos na ação do fármaco sobre 
seu alvo de ação no organismo, relacionar a estrutura química de um fármaco com suas propriedades físico-químicas, 
como coeficiente de partição e grau de ionização, e dessas com seu perfil farmacocinético e justificar as modificações 
moleculares empregadas na descoberta de novos fármacos e no melhoramento das propriedades daqueles já disponíveis, 
com base em uma compreensão detalhada sobre a origem e o planejamento de novas substâncias bioativas. 

Público-alvo: Estudantes do curso de Farmácia 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 05/05/2021, término em 26/05/2021 
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Curso: Nutrição clínica nas fases da vida - Avaliação e suporte nutricional 

Descritivo: O curso abordará métodos de avaliação nutricional nos diferentes ciclos da vida. Higiene alimentar; Pirâmide de 
alimentos. Guia alimentar para a população brasileira. Orientações para indivíduos e populações em risco nutricional. 

Público-alvo: Estudantes do curso de Nutrição 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 05/05/2021, término em 02/06/2021 

 

Curso: Exame físico para os profissionais da Saúde 

Descritivo: O curso objetiva evidenciar e discutir os conceitos e técnicas do exame físico geral para profissionais da saúde. 

Público-alvo: Estudantes das áreas de Ciências Biológicas & da Saúde e Ciências Médicas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 05/05/2021, término em 26/05/2021 

 

Curso: Interpretação de exames laboratoriais 

Descritivo: O curso abordará a Interpretação de exames laboratoriais aplicados a clínica: Hematologia, Urinálise, Microbiologia, 
Parasitologia. 

Público-alvo: Estudantes do curso de Biomedicina 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 05/05/2021, término em 02/06/2021 

 

Curso: Eletrotermoterapia na estética 

Descritivo: O curso abordará a eletroterapia aplicada à estética facial e corporal, Iontoforese, microgalvanopuntura, 
microdermoabrasão, ultrassom convencional e ultracavitação, vacuoterapia, eletrolipólise, eletroestimulação e laser de 
baixa potência. 

Público-alvo: Estudantes do curso de Estética e Cosmética 

Carga horária: 16 horas 
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Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021  

 

Curso: Fisioterapia aquática 

Descritivo: O curso abordará as propriedades físicas da água e os efeitos da imersão nos diferentes sistemas; técnicas e 
procedimentos específicos; avaliação e conduta; reabilitação no meio aquático. 

Público-alvo: Estudantes do curso de Fisioterapia 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 05/05/2021, término em 26/05/2021 

 

Curso: Nutrição Materno infantil 

Descritivo: O curso visa aprofundar conceitos na nutrição gestacional, bem como durante o desenvolvimento infantil. 

Público-alvo: Estudantes do curso de Nutrição 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 05/06/2021 

 

Curso: Imagenologia diagnóstica 

Descritivo: O curso abordará os métodos de diagnóstico por imagem; Análise e compreensão dos vários tipos de imagens; Relações 
com patologias do corpo humano. 

Público-alvo: Estudantes das áreas de Ciências Biológicas & da Saúde e Ciências Médicas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 | Início em 08/05/2021, término em 29/05/2021 

 

Curso: Endodontia: Do diagnóstico à restauração definitiva passo a passo, para se ter sucesso e previsibilidade 

Descritivo: Curso voltado para diagnóstico endodôntico e etapas do tratamento endodôntico, bem como planejamento de terapia 
pulpar e restauração definitiva. 
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Público-alvo: Estudantes do curso de Odontologia 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 29/05/2021 

 

Curso: Nutrição, Gastronomia e cardápios 

Descritivo: Aplicações da gastronomia na construção de cardápios no âmbito nutricional. 

Público-alvo: Estudantes do curso de Nutrição 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 29/05/2021 
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                          ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS 

 

 

Curso: Paulo Freire: por uma Pedagogia libertadora para além dos espaços escolares 

Descritivo: O curso tem por objetivo discutir e problematizar as concepções de Paulo Freire para uma educação que quebra os muros 
e as paredes da escola e alcança a educação em todos os espaços não formais e comunitários. Com isso, poder-se-á, ao 
mesmo tempo e de forma integrada experienciar conceitos de currículo, gestão, educação não-formal, ser professor, que 
abrangem a educação no sentido mais amplo do termo. Tudo numa grande conversação com Paulo Freire. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Humanas, em especial dos cursos da Educação 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 05/06/2021 

 

Curso: Escrita criativa e literatura moderna: da Língua Portuguesa à Inglesa 

Descritivo: O curso tem por objetivo discutir e problematizar as produções literárias contemporâneas em língua portuguesa e inglesa 
com foco na intertextualidade e concepções literárias que permeiam as duas línguas.  

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 05/06/2021 

 

Curso: Saberes e fazeres da pesquisa nos currículos integrados   

Descritivo: O curso tem por objetivo discutir a lógica de produções acadêmicas e competências de pesquisa nas concepções de 
currículos integrados. Apresentará as diferentes abordagens e competências para se fazer pesquisa tanto em aspectos 
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quantitativos como qualitativos. Além disso, problematizará as concepções de método, metodologia, procedimentos, 
técnicas e instrumentos de pesquisa e as diferenças entre um pesquisador profissional e um profissional pesquisador. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 05/05/2021, término em 02/06/2021 

 

Curso: Alienação parental e suas implicações para o sistema familiar 

Descritivo: O curso tem por objetivo caracterizar a alienação parental e suas implicações para o bem-estar do sistema familiar, bem 
como mostrar que a alienação parental é um fenômeno complexo que tem suscitado o interesse de psicólogos, 
advogados, assistentes sociais e outros profissionais que trabalham com famílias. Problematizará, ainda, sobre o assunto 
no Brasil.  

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021 

 

Curso: Psicopatia nos limites da maldade 

Descritivo: O curso tem por objetivo discutir a psicopatia como uma das formas de apresentação do transtorno de personalidade 
antissocial. Visa a problematizar os conceitos e percepções populares sobre a psicopatia, revelar as evidências científicas 
sobre as influências biológicas e ambientais em seu desenvolvimento, além de apresentar questões atuais dentro da 
temática, como os “serial killers” e a relação da psicopatia com as concepções de poder e justiça. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Turma A: Quartas-feiras | 9:40 - 11:20 | Início em 05/05/2021, término em 26/05/2021 
Turma B: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 26/05/2021 
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Curso: Se conselho fosse bom, você daria ou venderia? 

Descritivo: O curso tem por objetivo apresentar de forma ampla a história, os conceitos e as possíveis áreas de atuação de 
profissionais que necessitam da ferramenta de aconselhamento psicológico, técnica utilizada tanto pelo psicólogo quanto 
por outros profissionais como: assistentes sociais, professores, magistrados, etc. Além disso, terá como perspectiva o 
método fenomenológico aplicado nas diversas abordagens da psicologia. Fará menção, ainda, aos dados históricos sobre 
as psicoterapias e uma contextualização das contribuições de vários autores no cenário do século XX. Também, 
apresentara e esclarecerá a distinção entre a modalidade supracitada e os conselhos encontrados na fala do senso 
comum. A proposta é instrumentalizar profissionais das diversas áreas a uma atuação científica e eficaz. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas, em especial do curso de Psicologia 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 12/06/2021 

 

Curso: A era do negacionismo: por que as pessoas acreditam em pseudociências? 

Descritivo: O curso tem por objetivo problematizar a importância do saber científico para a evolução da humanidade em todos os 
aspectos e, ao mesmo tempo, questionar o porquê, na Era da Sociedade do Conhecimento, há um certo negacionismo 
desse saber. Além disso, mostrará as relações de poder presentes em todo conhecimento e suas relações políticas. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 | Início em 05/05/2021, término em 02/06/2021 

 

Curso: Psicologia: dos grandes centros às favelas 

Descritivo: O curso tem por objetivo discutir os saberes e fazeres da psicologia nos diferentes espaços humanos coletivos com 
diferenças econômicas, políticas, sociais e de visões de mundo. Problematizará os novos saberes advindos dessa 
construção profissional dos diferentes lugares humanos com marcadores sociais definidos. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas, em especial do curso de Psicologia 
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Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 12/06/2021 

 

Curso: Tirando a máscara: as novas variantes da violência contra as mulheres 

Descritivo: As denúncias de violência contra as mulheres aumentaram quase 50% desde o início da pandemia do coronavírus no 
país. Na urgência desta pauta é que este curso se impõe. Antropologia, história e direitos universais da saúde das 
mulheres atravessam o tema e requer do profissional de diversas áreas do conhecimento a constatação da realidade. 
Analisar as estratégias incorporadas pelas equipes de atenção à saúde das mulheres em plena crise sanitária exige visão 
integrada. Quais são nossos desafios? É preciso retirar as máscaras e as naturalizações de um problema de saúde pública 
mundial multifacetário potencializado em situação pandêmica. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 05/06/2021 
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                      ÁREA: CIÊNCIAS JURÍDICAS 

  

 

Curso: Relações consumeristas 

Descritivo: O curso tem como objetivo compreender as relações consumeristas e os principais aspectos dos contratos de consumo. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Turma A: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 30/06/2021 
Turma B: Quartas- feiras | 8:00 – 9:40 | Início em 05/05/2021, término em 30/06/2021 
 

 

Curso: Teoria do Crime 

Descritivo: O curso tem como objetivo compreender a teoria geral do direito penal e suas repercussões no Direito brasileiro. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 – 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 26/06/2021 
Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021 

 

Curso: Tutelas provisórias e procedimentos especiais 

Descritivo: O curso tem como objetivo compreender as tutelas provisórias previstas no Código de Processo Civil e os principais 
aspectos dos procedimentos especiais. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 16 horas 
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Dias e horários: Sábados | 8:00 – 9:40 | Início em 08/05/2021, término em 26/06/2021 

 

Curso: Aspectos introdutórios ao Direito Constitucional 

Descritivo: O curso tem como objetivo debater temas selecionados de direito constitucional. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18  horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 30/06/2021 

 

Curso: Controle de Constitucionalidade 

Descritivo: O curso tem como objetivo compreender o impacto e a relevância das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Turma A: Quartas-feiras | 20:40 – 22:20 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021 
Turma B: Quartas-feiras | 8:00 – 9:40 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021 
 

 

Curso: Sucessão testamentária e planejamento sucessório 

Descritivo: O curso tem como objetivo compreender a sucessão planejada por testamento e outros impactos sucessórios. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Turma A: Quartas-feiras | 9:40 – 11:20 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021 
Turma B: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021 
Turma C: Sábados | 9:40 – 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 26/06/2021 
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Curso: Sujeitos de Direito sob o enfoque civilista 

Descritivo: O curso tem como objetivo compreender o ser humano como sujeito de direitos e de obrigações na esfera cível. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Turma A: Quartas-feiras | 9:40 – 11:20 | Início em 05/05/2021, término em 09/06/2021 
Turma B: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 09/06/2021 
 

 

Curso: Direito individual do Trabalho 

Descritivo: O curso tem como objetivo compreender as relações trabalhistas a partir das mais recentes decisões do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021 

 

Curso: Ética nas práticas jurídicas 

Descritivo: O curso tem como objetivo habilitar o estudante para o exercício ético das profissões jurídicas. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Turma A: Quartas-feiras | 8:00 – 9:40 | Início em 05/05/2021, término em 30/06/2021 
Turma B: Quartas-feiras | 20:40 – 22:20 | Início em 05/05/2021, término em 30/06/2021 
Turma C: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 12/06/2021 
Turma D: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 | Início em 05/05/2021, término em 30/06/2021 
 

 

 



 

33 

 

 

Curso: Jurisdição, ação e processo 

Descritivo: O curso tem como objetivo compreender a trilogia estrutural do Direito Processual Civil. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Turma A: Sábados | 9:40 – 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 26/06/2021 
Turma B: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021 
 

 

Curso: Comunicação e oratória: a arte das relações pessoais  

Descritivo: O curso tem como objetivo desenvolver técnicas de comunicação verbal e não verbal, de escuta ativa e de comunicação 
não violenta, para possibilitar uma comunicação mais eficiente. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 29/05/2021 

 

Curso: Execução penal aplicada 

Descritivo: O objetivo do curso é habilitar o estudante para atuar na fase de execução penal. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 9:40 – 11:20 | Início em 02/06/2021, término em 30/06/2021 

 

Curso: Workshop: do zero à pesquisa científica 

Descritivo: O objetivo do curso é habilitar o estudante a produzir artigos científicos publicáveis nos melhores eventos e revista 
nacionais. 
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Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Terças-feiras | 14:00 – 17:30 | Início em 01/06/2021, término em 22/06/2021 

 

Curso: Medicina Legal 

Descritivo: O curso tem como objetivo compreender a aplicação da Medicina Legal na identificação e elucidação de crimes. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 05/06/2021, término em 26/06/2021 

 

Curso: Como se tornar um advogado de alta performance 

Descritivo: Para ser referência de alta performance no contexto de mercado, não basta a qualificação técnica. Seja um profissional 
autônomo, um sócio ou advogado colaborador de um escritório de advocacia ou um profissional de jurídico interno, a 
alta performance só será efetiva se alcançar outras perspectivas da atividade da advocacia. Esse curso irá preparar o 
profissional jurídico para uma advocacia de qualidade que gere valor na vida dos seus clientes, bem como esclarecer 
questões indispensáveis à gestão do escritório, gestão de processos, introduzir o advogado ao uso da tecnologia como 
aliada ao desenvolvimento eficaz do escritório, empreendedorismo e marketing digital. Público-Alvo: advogados em 
início de carreira ou já experientes que desejam alavancar a sua carreira, estudantes de Direito que pretendem seguir 
carreira jurídica. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 | Início em 02/06/2021, término em 23/06/2021 
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              ÁREA: COMUNICAÇÃO & ARTES 

 

 

Curso: Produção jornalística em rádio 

Descritivo: O curso de Produção Jornalística em Rádio tem como propósito capacitar os estudantes quanto à fundamentação, à 
linguagem, à edição e à produção de conteúdo radiojornalístico, tanto em veículos de mídia tradicional quanto para 
iniciativas em ambientes digitais. O foco deste curso está em abordar os conceitos da produção jornalística para rádio, 
compreender os gêneros e formatos do meio e capacitar para a produção de programas e narrativas factuais de alta 
qualidade e inovação. 

Público-alvo: Estudantes da área de Comunicação & Artes, em especial do curso de Jornalismo 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 05/06/2021 

 

Curso: Escrita criativa, informativa e poderosa 

Descritivo: Aprenda, usando técnicas de escritores renomados da literatura e da não ficção, a transformar seu texto, deixando-o 
mais forte, correto e agradável, de forma a agradar distintos públicos e passar informações de maneira poderosa e 
envolvente. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 12/05/2021, término em 02/06/2021 
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Curso: Como criar trilhas sonoras: técnicas e princípios para músicos e não músicos 

Descritivo: O objetivo do curso é apresentar noções da função da música no audiovisual e no cinema ao longo da história, suas 
transmutações e novas perspectivas; além de técnicas, princípios e práticas que ajudem alunos músicos e não músicos a 
criarem ou estruturarem uma trilha musical. Os alunos deverão compreender as diferentes funções da música no 
audiovisual, e as variadas modalidades de relação entre música e imagem, tanto do ponto de vista estético, como 
comercial. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 15/05/2021, término em 29/05/2021 

 

Curso: Plataforma Spotify: análise de redes de artistas 

Descritivo: O objetivo do curso é articular o Spotify como uma plataforma de mídia social, especificamente inserido no contexto 
amplo da “plataformização da cultura” e do “social”, cujo fornecimento de dados públicos embora precários, são 
excelente ponto de partida para análise cultural e tensionamento de lógicas de análises computacionais. Nos encontros 
será trabalhada a coleta de dados em rede obtidos via API do Spotify, buscando-se a relação entre artistas no Spotify e 
outras métricas da plataforma, para posterior análise visual de redes no software Gephi e produção de um relatório de 
dados conciso. Os conhecimentos adquiridos no curso são interessantes para alunos envolvidos com atividades das áreas 
de: cultura, música, tecnologia, mídias, ambientes digitais, plataformas online, análise de dados. 

Público-alvo: Estudantes das áreas de Comunicação & Artes e TI & Computação 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras| 19h – 20h40 | Início em 05/05/2021, término em 02/06/2021 

 

Curso: Como tirar fotos incríveis 

Descritivo: O curso oferece uma introdução aos princípios básicos da fotografia, apresentando elementos de composição da imagem 
e técnicas de produção fotográfica. Os encontros irão aliar momentos de reflexões conceituais, ampliação de repertório 
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de referências com a proposição de práticas com câmeras que os alunos tiverem em casa, inclusive celulares. Serão 
abordados os seguintes tópicos: Breve história da fotografia. Análise e interpretação da imagem fotográfica. Princípios 
de composição, enquadramento, foco e iluminação. Introdução às técnicas de produção: uso de diafragma, obturador e 
ISO. Fotografia com celulares. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados| 8:00 – 9:40 | Início em 08/05/2021, término em 26/06/2021 
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               ÁREA: ENGENHARIAS  

 

 

Curso: Fundamentos de circuitos elétricos e a energia elétrica em nossa casa 

Descritivo: O curso busca abordar conceitos fundamentais da engenharia elétrica. O objetivo é entender o funcionamento de 
circuitos elétricos e solidificar os conhecimentos básicos da teoria de circuitos. Como objetivos específicos, busca-se: 
 
• Entender o funcionamento da energia elétrica em nossa casa e saber como é tarifada a nossa energia. 
• Conhecer os conceitos bases para entendimento do Sistema Elétrico de Potência. 
• Efetuar cálculos de grandezas complexas de circuitos elétricos utilizando calculadoras gráficas.  
 
A ementa do curso encontra-se abaixo:  
Conceitos fundamentais de circuitos elétricos. Lei de Ohm. Leis de Kirchhoff. Circuitos de corrente alternada (CA). 
Senoides e Fasores. Impedância e Admitância. Transformações estrela-triângulo e triângulo-estrela. Cálculos de 
circuitos com números complexos na calculadora. As leis de Kirchhoff no domínio da frequência. Associação de 
Impedâncias. Potências em CA. Circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados. Tarifação de energia elétrica pelas 
concessionárias. Entendendo a fatura de energia elétrica das residências.  

Público-alvo:  Estudantes da área de Engenharias 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 22/05/2021 

 

Curso: Inovações em materiais e processos de fabricação 

Descritivo: O curso de extensão “Inovações em materiais e processos de fabricação” abordará os assuntos mais relevantes e 
atuais sobre novos materiais de engenharia, tratamentos e aplicações. Além disso, será abordado o estudo da 
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Tribologia em pares metálicos, e das inovações em lubrificantes, revestimentos e materiais compósitos 
autolubrificantes, que visam diminuir as perdas em componentes devido ao atrito e desgaste. Adicionalmente, os 
assuntos mais novos sobre processos de fabricação, inovações em manufatura, novos conceitos, materiais e produtos 
advindos da fabricação mecânica também serão elencados. 

Público-alvo:  Estudantes da área de Engenharias 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 – 17:30 | Início em 08/05/2021, término em 22/05/2021 

 

Curso: Manufatura auxiliada por computador através do EdgeCam 

Descritivo: Propor ao aluno aprender desenhar e contemplar usinagens simples e complexas com um software usado por grandes 
empresas na área de automação e manufatura. 

Público-alvo:  Estudantes das áreas de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 20:20 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021 

 

Curso: Simulação de processos químicos: aplicações industriais 

Descritivo: Objetivo: Aprender competências necessárias para realizar simulação de processos químicos industriais e compreender 
um pouco da realidade do Engenheiro Químico nesse setor. Justificativa: A simulação nas indústrias é importante 
quando deseja-se realizar construção de uma planta industrial, alterações em processos existentes e fazer análise de 
viabilidade econômica. Nesse minicurso vamos poder contemplar de maneira interativa e prática tópicos como balanços 
de massa, conversão de unidades, balanço de energia, cinética química, separação de misturas e controladores lógicos 
programáveis. Iremos utilizar modelos iniciais para o aprendizado das ferramentas e finalmente iremos aplicar a 
processos industriais (Ex. produção de biodiesel, evaporação de concentrado de glucose para obtenção de xarope de 
açúcar, trocadores de calor em casos industriais, etc.). O software a ser utilizado (DWSIM) é gratuito e muito leve, 
podendo ser rodado em máquinas pouco robustas. A cada aula será proposto uma atividade para os alunos de forma a 
avaliar a construção do conhecimento. 
*O aluno deve ter um computador disponível para realizar o curso. 
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Público-alvo:  Estudantes da área de Engenharias 

Carga horária: 14 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 – 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 26/06/2021 

 

Curso: Automação de indicadores e criação de dashboards em PowerBI 

Descritivo: O objetivo do curso é profissionalizar a criação de relatórios, dashboards e geração de indicadores para empresas, 
negócios e estudos de mercado através da ferramenta PowerBI. Ele é aplicado a pessoas que querem agregar valor em 
suas entregas e possuir um diferencial no mercado de trabalho. Os diferenciais deste curso são que, além de aprender 
a utilizar a ferramenta PowerBI da Microsoft, o aluno aprenderá a construir indicadores que realmente gerem efeitos 
positivos nas análises que eles estarão desenvolvendo. 

Público-alvo:  Estudantes das áreas de Engenharias, Computação & TI e Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 22/05/2021 

 

Curso: Projetos e execução em alvenaria estrutural 

Descritivo: Ementa: 
Introdução à alvenaria estrutural. Materiais e suas propriedades. Modulação. Aspectos de projetos de alvenaria 
estrutural. Execução de alvenaria estrutural. Princípios básicos do projeto estrutural. Parâmetros de 
dimensionamento. Projeto estrutural. 
 
Objetivo: 
O objetivo do curso é oferecer conhecimentos para que os alunos desenvolvam projetos estruturais para obras de 
alvenaria estrutural. As aulas introduzem conceitos como os de modulação da alvenaria, de análise estrutural de 
edifícios submetidos a ações horizontais e verticais e, por fim, de dimensionamento de elementos de alvenaria 
estrutural. As aulas também contemplam os parâmetros das normas técnicas brasileiras. 
 
METODOLOGIA 
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Aulas expositivas e práticas de projeto e execução, incluindo o dimensionamento de um edifício de 3 pavimentos em 
alvenaria estrutural com o auxílio de planilhas de Excel, dos projetos de arquitetura, e dos projetos dos sistemas 
prediais. Necessidade de notebook e o programa de AutoCad/Revit para auxiliar no desenvolvimento do projeto. 
 
Justificativa e Diferenciais: 
O sistema Construtivo em Alvenaria Estrutural é reconhecida como durável, esteticamente agradável, de bom 
desempenho térmico e acústico, seguindo as recomendações da norma de Desempenho ABN NBR 15575/2013. 
Quando bem projetada o sistema construtivo em alvenaria estrutural traz as vantagens de ganho em rapidez, 
diminuição de desperdícios e custo competitivo, ou seja, racionalização da obra (projeto modular, compatibilizado). 
 
*Necessidade de notebook e programa de AutoCad/Revit para auxiliar no desenvolvimento do curso. 

Público-alvo:  Estudantes da área de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 05/05/2021, término em 02/06/2021 
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                    ÁREA: GESTÃO & NEGÓCIOS  

 

 

Curso: Métodos de pesquisa aplicados às ciências sociais para elaboração de projetos científicos 

Descritivo: O objetivo específico do curso é fornecer apoio técnico e metodológico para a elaboração de pré-projetos de pesquisa (TCC, 
monografias, iniciação científica e artigos), desenvolvendo competências para pesquisa, além de auxiliar atividades corporativas 
no mercado de trabalho (relatórios técnicos), como mecanismo de ensino-aprendizagem que reforce a tríade ensino-pesquisa-
extensão. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Turma A: Quintas-feiras | 17:20 – 19:00 | Início em 06/05/2021, término em 10/06/2021 (não haverá aula em 03/06) 
Turma B: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 02/06/2021 
Turma C: Sábados | 8:00 – 9:40 | Início em 08/05/2021, término em 05/06/2021  
Turma D: Sábados | 14:00 – 15:40 | Início em 08/05/2021, término em 05/06/2021 
 

 

Curso: Gestão empreendedora dos negócios e da carreira 

Descritivo: A proposta tem como objetivo apresentar aos alunos a presença e importância do Empreendedorismo em todas as áreas de 
atuação, tendo em vista que empreender não se limita a criar empresas. Mercados competitivos exigem comportamentos cada 
vez mais empreendedores, inovadores dos seus gestores, colaboradores organizacionais, com o objetivo de conhecer o mercado, 
estabelecer propostas de valor aos clientes e melhorar resultados por meio da gestão empreendedora da carreira, dos Negócios e 
da experiência dos clientes. A proposta inclui conhecer o perfil empreendedor, a necessidade da busca de oportunidades, 
conhecimento de mercado e dos Negócios para gerar objetivos e estratégias competitivas, assim como apresentar metodologias 
de planejamento e gestão, como CANVAS, Desing Thinking e Plano de Negócios. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 
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Dias e horários: Quintas- feiras | 17:20 – 19:00 | Início em 13/05/2021, término em 24/06/2021 (não haverá aula em 03/06) 

 

Curso: Aplicação da matemática financeira com a utilização de HP-12C 

Descritivo: O objetivo do curso é promover o desenvolvimento das competências para aplicação da matemática financeira com a utilização 
das HP12c. 

Público-alvo: Estudantes da área de Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 09/06/2021 

 

Curso: Controle e práticas de auditoria interna na gestão pública 

Descritivo: O curso tem como objetivo demonstrar a importância da auditoria e do controle na gestão pública, apresentando normas e 
técnicas que regulamentam o Controle Interno aplicado à Administração Pública. Trata-se de um tema atual e relevante, no qual 
os alunos dos cursos de Gestão das mais diversas áreas de atuação poderão compreender como se processa o ambiente de 
controle interno e também irão aprender técnicas de auditoria interna aplicáveis na gestão pública. 

Público-alvo: Estudantes da área de Gestão & Negócios 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021 

 

Curso: MS Excel - da planilha ao dashboard 

Descritivo: O curso tem como objetivo o ensino sobre como utilizar a ferramenta de dados do Excel para transformar dados em informação.  

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Turma A: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 23/06/2021 
Turma B: Sábados | 9:40 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 26/06/2021 

 

Curso: Internacionalização de pequenas e médias empresas 

Descritivo: O curso visa capacitar o aluno a planejar a internacionalização de pequenas e médias empresas que possuem potencial exportador 
/ importador, mas ainda não estão inseridas neste processo. Hoje o brasil possui inúmeras PME que desejam, mas não sabem 



 

44 

 

como trilhar o caminho da internacionalização. O momento é extremamente oportuno devido a necessidade de reindustrialização 
do país para realizar a substituição das exportações e ao dólar elevado que torna o preço do produto brasileiro extremamente 
atrativo para exportação. 

Público-alvo: Estudantes da área de Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 22/05/2021 

 

Curso: Planejamento estratégico e marketing digital - técnicas para alavancar o seu negócio virtual 

Descritivo: Por mais que possa parecer um tanto quanto clichê, é muito importante reforçarmos que o mundo está passando por um processo 
de intensas transformações em decorrência do advento das Novas Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (NTDICs), 
notadamente da Internet, as quais alteraram a forma através da qual são realizadas as mais variadas modalidades de interação 
entre as pessoas e as organizações, no meio virtual/digital; o que redundou em um impacto sensível em diversos setores da 
economia local e mundial, incluindo, logicamente, as Estratégias Digitais. 

Público-alvo: Estudantes da área de Gestão & Negócios 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 - 17:30 | Início em 08/05/2021, término em 05/06/2021 

 

Curso: Econometria aplicada:  previsão de indicadores econômicos e do mercado financeiro 

Descritivo: O curso tem como objetivo abordar aspectos sobre a previsão de indicadores econômicos e do mercado financeiro e desenvolver 
o conhecimento e habilidades para a elaboração e análise em séries temporais, contribuindo assim para o aperfeiçoamento da 
teoria econômica e a aplicação prática no mercado de trabalho. Um objetivo adicional é o desenvolvimento de habilidades práticas 
de análise de séries temporais, por meio de uma ferramenta ou pacote computacional de análise de séries temporais - Gnu – 
Regression, Econometrics and Time –Series Library – GRETL. As principais atividades realizadas serão: 
• Treinamento na utilização de fontes primárias e secundárias de dados econômicos a citar: Banco Central do Brasil – BACEN, 
Instituto de Economia Aplicada – IPEA, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE B3, dentre outras fontes públicas e 
privadas. 
• Tratamento dos dados econômicos e treinamento em análises econométricas de previsão no software Gretl. 
• Elaboração de análises de indicadores econômicos utilizando os métodos de modelos de previsão de Séries Temporais. 

Público-alvo: Estudantes da área de Gestão & Negócios 
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Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 12/06/2021 

 

Curso: Como fazer negócios com a China - Oportunidades de emprego e negócios 

Descritivo: O objetivo do curso é proporcionar aos alunos o conhecimento sobre o maior mercado consumidor do mundo, com investimento 
total de 1.4 bilhão. É importante conhecer as particularidades deste mercado, pois são cerca de 300 empresas multinacionais que 
investem no Brasil. Assim, a China se tornou o maior grupo investidor estrangeiro no país.  As empresas chinesas instaladas aqui 
no Brasil oferecem oportunidades de estágios/empregos e de negócios para brasileiros.  O curso vai mostrar a China Moderna, a 
cultura e etiqueta. 

Público-alvo: Estudantes da área de Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 09/06/2021 

 

Curso: Século vinte: ilusão de um mundo sem guerras? 

Descritivo: Neste Curso de Extensão será abordada a trajetória das Relações Internacionais ao longo do século vinte, enfatizando a guerra 
como elemento recorrente naquele período histórico, apesar da busca igualmente constante se estabelecer um regime 
internacional fundado na paz e em acordos multilaterais. Buscar-se-á demonstrar que a guerra assumiu diferentes feições com o 
passar do tempo, mas continua sendo o principal instrumento a que recorrem os países para a solução dos problemas 
internacionais. A paz mundial, portanto, assume o caráter de uma grande ilusão, cuja propaganda foi amplamente difundida no 
transcorrer do século vinte. Durante as aulas, serão abordados os vários avanços institucionais e as rupturas ocorridas no quadro 
político internacional, durante o século vinte e as primeiras décadas do século vinte e um. O Curso será organizado em seis aulas, 
assim distribuídas: 
 
1- A Segunda Guerra dos Trinta Anos (1914-1945): a desilusão europeia. 
2- A Guerra Fria (1945-1991): o novo sonho americano. 
3- A Guerra Fria (1945-1991): a nova imaginação revolucionária. 
4- O Senhor da Guerra (1991-2001): mais uma ilusão americana. 
5- A Guerra Híbrida (2001-2021): hardpower ou softpower? 
6- A Guerra Híbrida (2001-2021): caiu na rede é guerra. 
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Público-alvo: Estudantes da área de Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 - 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 12/06/2021 
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                         ÁREA: TI & COMPUTAÇÃO  

  

 

Curso: Amazon AWS Academy Cloud Foundation – Fundamentos de computação em nuvem 

Descritivo: A computação em nuvem viabiliza o processamento de tarefas computacionais e o armazenamento de dados sem que 
seja necessária a manutenção de estrutura física própria. Ela traz diversas vantagens, incluindo a possibilidade de 
alocação de recursos sob demanda, a escalabilidade automática entre muitos outros. Nos dias atuais, os grandes 
"players" da computação em nuvem são Amazon, Google, Microsoft e Oracle e saber manipular o produto de um ou mais 
deles é fundamental para as demandas do mercado atual. Neste curso serão abordados recursos de computação e 
armazenamento na AWS Cloud. O Curso é ofertado no modelo ON LINE, com aulas oficiais da academia, podendo assim 
flexibilizar os horários, mantendo as horas dedicadas as atividades práticas de laboratório. 

Público-alvo: Estudantes da área de TI & Computação 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 05/06/2021 

  

Curso: Press Start – Introdução ao desenvolvimento de jogos com a Unity 

Descritivo: O Unity3D é um motor para o desenvolvimento de jogos eletrônicos 2D / 3D e é uma excelente opção para o 
desenvolvimento de games de vários níveis de complexidade. Nesse curso, veremos conceitos básicos sobre o 
desenvolvimento de jogos digitais necessários para começar a desenvolver games com essa ferramenta. 

Público-alvo: Estudantes da área de TI & Computação 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 e 14:00 – 17:30 | Início e término em 08/05/2021 
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Curso: Lógica de programação 

Descritivo: O curso proposto tem como objetivo geral introduzir os conceitos de lógica de programação utilizando-se os recursos de 
Python na resolução de problemas computacionais, capacitar o aluno para a aquisição de conhecimentos da linguagem 
de programação Python e o desenvolvimento de aplicações e scripts utilizando a forma procedural e sua aplicação na 
resolução de problemas computacionais. Sabe-se que muitos problemas de alta complexidade computacional são 
constituídos por subproblemas básicos que exige do aluno a capacidade de abstrair, raciocinar logicamente e formalizar 
uma estratégia de solução por meio de técnicas algorítmicas adequadas e ferramentas de performance e utilização no 
mercado. Assim, considerando que esse conhecimento é de fundamental importância para os cursos da área da 
computação, essa proposta se justifica à medida que complementa conteúdo abordado nas unidades curriculares da área 
e o faz utilizando uma linguagem de programação phyton, suportado pela maioria das plataformas presentes no mercado 
hoje, desde o Windows, Linux, Macintosh, Solaris, Playstation e entre outros. 

Público-alvo: Estudantes da área de TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 05/05/2021, término em 19/05/2021 

 

Curso: Introdução à programação orientada a objetos com Java 

Descritivo: Sabe-se, a grande maioria dos estudantes de computação iniciam seus estudos utilizando o paradigma estruturado e 
acabam por utilizar esses conceitos numa linguagem que possui recursos de um outro paradigma. Assim, esse curso se 
propõe capacitar o aluno para a aquisição de conhecimentos do paradigma orientado a objetos e o desenvolvimento de 
aplicações utilizando, como ferramenta, a linguagem Java. O curso proposto tem como objetivo geral introduzir os 
principais conceitos da Programação Orientada a Objetos e a linguagem de programação Java, propiciar a transição entre 
a programação estruturada e a programação orientada a objetos (POO) e introduzir conceitos de classes, objetos, herança 
e polimorfismo. 

Público-alvo: Estudantes da área de TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 22/05/2021 
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Curso: Profissional TI Starter Pack: Turbinando seu perfil no mercado de tecnologia 

Descritivo: Você está buscando vagas na área de tecnologia? Provavelmente deve ter preenchido algum cadastro, correto? Neste 
cadastro tinha um campo escrito portfólio? Pois é, atualmente esse tipo de informação cada vez mais tem sido obrigatório 
e fundamental para a participação em processos seletivos, não só para quem já está no mercado, mas também para 
quem está querendo ingressar. 
Este curso é direcionado a todos os alunos de Tecnologia da Informação & Computação que tenham interesse em um 
guia para construção de seu portfólio na área de TI & Computação. Além disso, ao final do curso os participantes terão 
seu portfólio disponibilizado pelo Linkdin, construir um projeto simples e disponibilizá-lo no Github, elaborar um tutorial 
publicado pelo Medium e por fim, participar e divulgar suas contribuições no Stack Overflow. 

Público-alvo: Estudantes da área de TI & Computação 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas- feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 12/05/2021, término em 02/06/2021 

 

Curso: Curso Arquiteto de Soluções Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure 

Descritivo: A trilha Arquiteto de Soluções Google Cloud é uma parceria entre a Ânima Educação com a Google e tem como objetivo 
preparar os estudantes de tecnologia das IES do grupo para atuar no promissor mercado de computação na nuvem. Ao 
final desta trilha, o estudante estará apto para realizar as provas de certificação Google Cloud Architect Associate. 

Público-alvo: Estudantes da área de TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 17:20 – 19:00 | Início em 10/05/2021, término em 14/06/2021 

 

Curso: Curso Arquiteto de Soluções Google Cloud Infrastructure, Core Services 

Descritivo: A trilha Arquiteto de Soluções Google Cloud é uma parceria entre a Ânima Educação com a Google e tem como objetivo 
preparar os estudantes de tecnologia das IES do grupo para atuar no promissor mercado de computação na nuvem. Ao 
final desta trilha, o estudante estará apto para realizar as provas de certificação Google Cloud Architect Associate. 
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Público-alvo: Estudantes da área de TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 05/05/2021, término em 09/06/2021 

 

Curso: Curso Arquiteto de Soluções Google Cloud Infrastructure, Scaling and Automation 

Descritivo: A trilha Arquiteto de Soluções Google Cloud é uma parceria entre a Ânima Educação com a Google e tem como objetivo 
preparar os estudantes de tecnologia das IES do grupo para atuar no promissor mercado de computação na nuvem. Ao 
final desta trilha, o estudante estará apto para realizar as provas de certificação Google Cloud Architect Associate. 

Público-alvo: Estudantes da área de TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 17:20 – 19:00 | Início em 06/05/2021, término em 17/06/2021 (não haverá aula em 03/06) 

 

Curso: Curso Arquiteto de Soluções Google Cloud Infrastructure, Foundations 

Descritivo: A trilha Arquiteto de Soluções Google Cloud é uma parceria entre a Ânima Educação com a Google e tem como objetivo 
preparar os estudantes de tecnologia das IES do grupo para atuar no promissor mercado de computação na nuvem. Ao 
final desta trilha, o estudante estará apto para realizar as provas de certificação Google Cloud Architect Associate. 

Público-alvo: Estudantes da área de TI & Computação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 22/05/2021 

 

Curso: Trilha Engenheiro IA Microsoft - Azure Cloud AI 

Descritivo: A trilha Engenheiro IA da Ânima em parceria com a Microsoft tem como objetivo preparar os estudantes das escolas da 
Ânima para atuar no promissor mercado de inteligência artificial utilizando computação na nuvem. Ao final desta trilha, 
o estudante estará apto para realizar as provas de certificação Microsoft AZ-900, AI-900 e IA-100. 

Público-alvo: Estudantes da área de TI & Computação 

Carga horária: 16 horas 
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Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 05/05/2021, término em 26/05/2021 

 

Curso: Trilha Engenheiro IA Microsoft - Azure AI Engineer 

Descritivo: A trilha Engenheiro IA da Ânima em parceria com a Microsoft tem como objetivo preparar os estudantes das escolas da 
Ânima para atuar no promissor mercado de inteligência artificial utilizando computação na nuvem. Ao final desta trilha, 
o estudante estará apto para realizar as provas de certificação Microsoft AZ-900, AI-900 e IA-100. 

Público-alvo: Estudantes da área de TI & Computação 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 29/05/2021 
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                        ÁREA: TURISMO & HOSPITALIDADE  

 

 

Curso: Mixologia intermediário 

Descritivo: O curso tem como objetivo aprimorar as técnicas de bar e a tipologia dos conceitos de bebidas. 
 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 – 11:20 | Início em 08/05/2021, término em 29/05/2021 

 

Curso: Confeitaria Avançada: uma visão atual dos sabores Brasileiros 

Descritivo: O curso busca visitar os sabores Brasileiros através dos quitutes, doces e sobremesas que formam a confeitaria 
Brasileira. Revisitando receitas de família, misturando técnicas atuais da confeitaria, buscando assim o resultado de um 
produto que converse com as diversas tipologias da restauração que temos na Gastronomia. 
 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 05/05/2021, término em 02/06/2021 
 

 


