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CATÁLOGO DE CURSOS DE EXTENSÃO DE VERÃO 

FEVEREIRO 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: https://forms.gle/Fd8JawNQv24Rzhi47 
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                          CURSOS INTERNACIONAIS 

 

Curso: Business & technology: enhance your career with Google tools 
Descritivo: O curso abordará os assuntos: soft skills, armazenamento e utilização de nuvens para o desenvolvimento profissional, 

ferramentas Google: formulários, apresentações, tabelas e gráficos, portfólio com foco no desenvolvimento acadêmico e 
profissional. É necessária fluência na língua inglesa. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 – 19:00 | Início em 10/02/2021, término em 14/04/2021 (não haverá aula em 17/02) 

 

Curso: Principles of finance 
Descritivo: O curso abordará conceitos fundamentais, planejamento, controle financeiro, investimentos, financiamentos, finanças pessoais 

e a educação financeira e finanças nas organizações. É necessária fluência em língua inglesa. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 20:40 – 22:20 | Início em 10/02/2021, término em 14/04/2021 (não haverá aula em 17/02) 
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Curso: Comunicación estratégica en la gestión de negocios 
Descritivo: O curso abordará conceitos e perspectivas da comunicação nas empresas, com enfoque em compreender as diferentes vertentes 

do tema e aplicá-las em atividades práticas. Abordará ainda tendências em comunicação corporativa, assim como as ferramentas 
de comunicação integrada, cultura organizacional e construção da imagem e reputação de uma empresa. É necessária fluência 
em língua espanhola. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas. 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 10/02/2021, término em 14/04/2021 (não haverá aula em 17/02) 
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                            PROGRAMA ÂNIMA PLURAIS    

 

Curso: Comunicação antirracista na sáude: do respeito à adesão ao tratamento 
Descritivo: No curso se discutirá como a comunicação em saúde é um importante fator para combater racismo em consultórios, assim como 

ampliar a empatia e adesão dos pacientes às terapêuticas. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 - 22:00 | Início em 10/02/2021, término em 03/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 
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                               ÁREA: ARQUITETURA E URBANISMO & DESIGN 

 

Curso: Gestão de resíduos da construção civil 
Descritivo: O curso aborda conceitos, normas e legislações sobre resíduos da construção e como elaborar o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, bem como a forma de fazer seu acompanhamento. 

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

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 14:00 – 15:40 | Início em 18/02/2021, término em 11/03/2021  

 

Curso: Nova York: arquitetura, fotografia e poder 
Descritivo: O objetivo deste curso é mostrar como a fotografia e a imagem da Arquitetura são importantes no processo de construção da 

identidade de uma cidade. Esse tema é abordado pela história dos arranha-céus de Nova York como representação do poder 
norte-americano nos anos, principalmente no período de 1900-1950, quando a Grande Depressão, a 2ª Guerra Mundial e o 
American Way of Life colocaram os Estados Unidos, definitivamente, em posição de destaque nos jornais e revistas de todo o 
mundo. Na parte final do curso, daremos um panorama de Nova York hoje, depois da destruição das Torres Gêmeas do World 
Trade Center. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Terças-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 09/02/2021, término em 23/02/2021 (não haverá aula em 16/02) 
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Curso: Uma imagem vale mais que mil palavras 
Descritivo: O curso consiste em introduzir os conceitos de processamento de imagens e mostrar como ele funciona na prática, apresentando 

como uma imagem é formada e como podemos realizar manipulações através de algoritmos. Todo o curso será ministrado com 
acompanhamento em um ambiente de desenvolvimento de softwares. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 15:40 – 19:00 | Início em 17/02/2021, término em 10/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 

 

Curso: Estratégias para criação de currículo e portfólio para a moda 
Descritivo: Observando o atual universo competitivo da área de moda, não basta, muitas vezes, ter qualificação e experiência, mas é 

imprescindível saber como mostrá-las, adequadamente, através de um currículo bem construído e direcionado, assim como de 
um portfólio atraente. Esse é um curso rápido e focado em direcionamentos para o universo da moda na criação e publicação de 
currículo e portfólio. 

Público-alvo: Estudantes das áreas de Arquitetura e Urbanismo & Design e Comunicação & Artes 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Terças-feiras | 8:00 – 11:20 | Início em 09/02/2021, término em 23/02/2021 (não haverá aula em 17/02) 

 

Curso: Introdução ao Adobe InDesign 
Descritivo: O curso tem como objetivo abordar fundamentos e recursos básicos de instrumentalização gráfica por meio da investigação de 

distintas linguagens para apresentação de projetos, noções de princípios de comunicação visual, manipulação e tratamento de 
informações gráficas, com ênfase no programa Adobe InDesign. 

Público-alvo: Estudantes das áreas de Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes, Engenharias e TI & Computação 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22h20 | Início em 10/02/2021, término em 10/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 
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                      ÁREA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS & MEIO AMBIENTE 

 

 

Curso: Patógenos de interesse veterinário: Microbiologia clínica 
Descritivo: Este curso vai abordar aspectos morfológicos, fisiológicos, metabólicos e de integração dos microrganismos patógenos de maior 

interesse na microbiologia veterinária. Esse conteúdo é importante para conhecer os mecanismos de muitas doenças de caráter 
clínico e zoonótico nos animais. Após conhecer os patógenos, o curso vai abordar formas de diagnóstico em microbiologia, bem 
como o tratamento das principais afeções causadas por esses microrganismos. 

Público-alvo: Estudantes do curso de Medicina Veterinária 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Terças e quintas-feiras | 17:20 – 19:00 | Início em 18/02/2021, término em 23/03/2021 

 

Curso: Entendendo o corpo animal: uma abordagem da célula aos sistemas 
Descritivo: O curso abordará aspectos do corpo animal de importância para conhecimento de assuntos veterinários, partes de formação do 

corpo, do micro ao macro e aspectos de normalidade celular e estrutural. 

Público-alvo: Estudantes do curso de Medicina Veterinária 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 20/02/2021, término em 20/03/2021 

 

Curso: Primo-atendimento em mamíferos silvestres/exóticos 
Descritivo: O curso tem como objetivo apresentar as espécies mais comuns de mamíferos silvestres e exóticos no dia a dia da clínica 

veterinária, abordar aspectos do exame físico e da identificação das principais doenças relacionadas ao estado físico, exames que 
podem ser solicitados, bem como os principais pontos de colheita de amostras, cálculo de doses e vias de aplicação dos fármacos. 

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

Dias e horários: Segundas e quartas-feiras | 17:20 – 19:00 | Início em 22/02/2021, término em 24/03/2021 

 

Curso: Introdução à ciência do solo: atributos físicos e químicos e sua influência no desenvolvimento das plantas 
Descritivo: O curso abordará a introdução ao estudo do solo e suas características morfológicas, mineralógicas, físicas e químicas, além de 

noções sobre gênese e classificação de solos. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Agrárias, em especial, do curso de Agronomia e Gestão do Agronegócio 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 20/02/2021, término em 06/03/2021 
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                               ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS & DA SAÚDE  

 

 

Curso: Raciocínio lógico aplicado à saúde 
Descritivo: O curso abordará a importância do desenvolvimento e da prática do raciocínio lógico na área da saúde para a melhora do 

desempenho acadêmico e potencialização de habilidades como tomada de decisão, boa argumentação e resolução de problemas. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 10/02/2021, término em 03/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 

 

Curso: Fundamentos de Química 
Descritivo: O curso abordará os conhecimentos básicos da química orgânica e da química inorgânica aplicados ao funcionamento do corpo 

humano. 

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

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 10/02/2021, término em 10/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 

 

Curso: Leitura e interpretação de texto 
Descritivo: O curso estimulará o aluno a desenvolver e aprimorar seus conhecimentos quanto às técnicas de produção de textos, bem como 

adquirir e potencializar habilidades de compreensão e interpretação textuais. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 10/02/2021, término em 03/02/2021 (não haverá aula em 17/02) 
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Curso: Conhecendo o corpo humano 
Descritivo: O curso tem como objetivo levar conhecimentos sobre os aspectos básicos estruturais e funcionais do corpo humano. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:40 | Início em 10/02/2021, término em 03/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

                          ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS 

 

 

Curso: Psicologia positiva: qualidades psicológicas positivas e felicidade 

Descritivo: O curso tem por objetivo discutir e problematizar as qualidades positivas e felicidade à luz da Psicologia positiva. Considerar-se-á 
gratidão, comportamento proativo, criatividade, flow, inteligência emocional, empatia, relações de ajuda, entre outras relacionadas. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras (10/02 e 24/02) - 17:00 – 19:00 e Sábados (20/02 e 27/02) - 9:40 – 11:20 (não haverá aula em 17/02) 

 

Curso: Mentes perigosas: onde estão? 

Descritivo: O curso tem por objetivo problematizar as diversas faces da sociopatia, a partir da caracterização de um transtorno de personalidade 
que acomete cerca de 4% da população mundial ou por meio dos “disfarces” cotidianos presentes nas interações sociais. 

Público-alvo: Estudantes do curso de Psicologia 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 | Início em 10/02/2021, término em 10/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 

 

Curso: Inteligências múltiplas: do autoconhecimento à gestão de carreira 

Descritivo: O curso tem por objetivo discutir as diferentes tipologias de inteligência, a partir da contextualização conceitual e aplicada, 
promovendo o autoconhecimento a fim de facilitar a compreensão das potencialidades dos/as estudantes frente aos desafios diários 
e dos interesses de carreira. 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Humanas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 - 11:20 | Início em 20/02/2021, término em 27/03/2021 
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Curso: Educação, diversidade e cultura de paz: como promover uma sociedade antirracista? 

Descritivo: O curso tem por objetivo problematizar temas emergentes na contemporaneidade, discutindo seus conceitos e construções 
histórico-sociais, bem como o impacto que exercem sobre os grupos envolvidos. Além disso, mostrará como os processos educativos 
têm o potencial de articular tais temas para a construção de uma cultura de paz e um mundo que consiga ser capaz de acolher a 
diversidade de forma justa, plural e equitativa. Possibilitará, ainda, compreender a necessidade de uma emergência desses temas 
no mundo acadêmico, conectando-se ao mundo do trabalho e do cotidiano das pessoas. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas, em especial da área de Educação 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Terças e quintas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 11/02/2021, término em 23/02/2021 (não haverá aula em 16/02) 

 

Curso: Escrita criativa: um facilitador para ler e escrever além da escola 

Descritivo: O curso tem por objetivo discutir as possibilidades de criação da escrita a partir das experiências objetivas e subjetivas do sujeito 
em sua relação consigo, o outro e o mundo. Considera-se que, ao construir a escrita dessa forma, ampliam-se as produções textuais 
para as diversidades de gêneros. Possibilitará, portanto, desconstruir mitos que existem sobre dificuldades de escrita. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 - 11:20 | Início em 20/02/2021, término em 13/02/2021 

 

Curso: Dilemas, desafios e perspectivas da geo-história na dinâmica do mundo contemporâneo 

Descritivo: O curso tem por objetivo problematizar os valores e saberes da geografia história como componentes basilares de compreensão de 
mundo que estão além delas mesmas e conectam-se a todas as ciências. Possibilitará discutir como os saberes históricos e 
geográficos criam no sujeito uma competência de transferência de conceitos para a compreensão da evolução da humanidade em 
diferentes campos do saber. Além disso, discutirá ambos constroem espaços objetivos e subjetivos em diálogo com outros saberes. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 | Início em 10/02/2021, término em 10/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 
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                      ÁREA: CIÊNCIAS JURÍDICAS 

  

 

Curso: Filosofia política na prática 

Descritivo: O curso aborda temas da filosofia política e da moral, propondo situações da vida cotidiana e decisões judiciais como ponto de 
reflexão sobre como tomamos nossas decisões mais importantes (adaptação da série de palestras "Justice" do Professor Michael 
Sandel de Harvard). VAGAS LIMITADAS! 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 19:00 - 20:40 | Início em 11/02/2021, término em 18/03/2021 

 

Curso: O Direito Animal na perspectiva privada 

Descritivo: O Direito Animal é um ramo novo no direito e que tem acalorado diversos debates acerca das múltiplas facetas que permeiam o 
tema. A forma com que os humanos vêm tratando e interagindo com os não humanos vem tomando um contorno frente à 
sociedade que merece ser estudado e debatido. VAGAS LIMITADAS! 

Público-alvo: Estudantes das áreas de Ciências Jurídicas e Ciências Agrárias 

Carga horária: 10 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 - 19:00 | Início em 10/02/2021, término em 10/03/2021 
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Curso: Direito ambiental e Direito minerário 

Descritivo: O curso tem por objetivo qualificar o acadêmico e acadêmica para a compreensão e aplicação do Direito Ambiental e do Direito 
Minerário.  VAGAS LIMITADAS! 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quintas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 11/02/2021, término em 04/03/2021 

 

Curso: O regime nazista na teoria, história e cinema: olhares sobre a condição humana 

Descritivo: Reflexão sobre o regime nazista na teoria, história e cinema: olhares sobre a condição humana nas fronteiras do horror, de forma 
a refletir sobre as práticas nazistas e compreender a sua incompatibilidade com o gênero humano. VAGAS LIMITADAS! 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 20/02/2021, término em 13/03/2021 

 

Curso: Direito Condominial: teoria e prática 

Descritivo: Curso abordando os principais aspectos do Direito de Condomínios tais como o condomínio edilício, a convenção condominial, os 
direitos, deveres e sanções em relação aos condôminos, a administração condominial, o papel do síndico e questões polêmicas. 
VAGAS LIMITADAS! 

Público-alvo: Estudantes da área de Ciências Jurídicas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Terça-feira (09/02/2021) e quarta-feira (10/02/2021) | 19:00 – 22:20 
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              ÁREA: COMUNICAÇÃO & ARTES 

 

 

Curso: Técnicas de edição de vídeos em Adobe Première e outros softwares 
Descritivo: Curso irá capacitar os alunos no manuseio e uso dos recursos disponíveis em softwares de edição – principalmente o Adobe 

Première, cuja interface e ferramentas servem de referência para os demais softwares de produção de vídeos. Os alunos serão 
iniciados nas principais técnicas aplicadas no desenvolvimento de vídeos criativos, envolventes e de qualidade profissional para 
diferentes formatos (ficção, publicidade, institucional, informação) e mídias (TV, redes sociais, streaming etc.). Nos encontros serão 
trabalhadas as etapas de corte, montagem, pós-produção e finalização de vídeos de curta, média e longa duração. 

Público-alvo: Estudantes das áreas de Comunicação & Artes, Arquitetura e Urbanismo & Design e Computação & TI 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 20/02/2021, término em 06/03/2021 

 

Curso: Criação visual e storytelling para empresas 
Descritivo: O curso abordará formas de escrita criativa e de criação visual para o mercado de empresas, com enfoque no posicionamento da 

marca a partir de estratégias de aproximação e relacionamento com clientes e colaboradores. com interesse especial para 
estudantes de marketing, comunicação e gestão. A ideia é trabalhar a noção de storytelling no âmbito das áreas de gestão, marketing 
e comunicação empresarial e suas aplicações no ambiente corporativo. Durante o curso, os alunos serão instigados a exercitar a 
produção de peças e mensagens de comunicação por meio de softwares de criação visual (Illustrator, Photoshop etc.) e da escrita. 

Público-alvo: Estudantes das áreas de Comunicação & Artes, Gestão & Negócios e Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 – 17:30 | Início em 20/02/2021, término em 06/03/2021 
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Curso: Imagem pessoal e preparação de currículo 
Descritivo: A proposta do curso é trabalhar a preparação do estudante para o mercado de trabalho a partir de noções de comunicação pessoal, 

comportamento em mídias sociais e técnicas de apresentação profissional e construção de currículo. O conteúdo abrange o uso de 
redes sociais (LinkedIn, Instagram etc.) por futuros profissionais, informação de relevância para currículos e orientações para 
participação em processos seletivos em empresas públicas e privadas e no terceiro setor. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 14:00 – 17:30 | Início em 10/02/2021, término em 03/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 

 

Curso: Criação e edição de imagem em Illustrator e Photoshop 
Descritivo: O curso tem como objetivo introduzir e explorar com os participantes os recursos, efeitos e técnicas de produção e edição de 

imagens estáticas disponibilizados pelos softwares Illustrator e Photoshop, ambos da Adobe. A partir de proposições práticas, os 
alunos poderão exercitar e desenvolver as habilidades técnicas para criação de peças de comunicação, colagens e experimentações 
livres.  

Público-alvo: Estudantes das áreas de Comunicação & Artes e Arquitetura e Urbanismo & Design 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 10/02/2021, término em 17/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 

 

Curso: Redação e escrita criativa 
Descritivo: O curso tem como proposta a aplicação de técnicas de elaboração textual e escrita criativa, por meio da apresentação e aplicação 

de ferramentas úteis e métodos que possam colaborar com o autoconhecimento dos estudantes para que possam desenvolver seu 
estilo pessoal de escrever. Nos encontros, também serão abordados conceitos fundamentais para uma escrita precisa e eficaz. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Terças-feiras | 14:00 – 15:40 | Início em 23/02/2021, término em 16/03/2021 
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Curso: Photoshop e Première Pro para YouTube 
Descritivo: O curso ensinará como usar os recursos e ferramentas básicas dos softwares Adobe Photoshop e Adobe Première Pro na produção 

de vídeos criativos e afinados com a linguagem do YouTube, capacitando os alunos para que possam desenvolver conteúdos 
diferenciados para a principal plataforma de compartilhamento de vídeos da internet. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 10/02/2021, término em 24/02/2021 (não haverá aula em 17/02) 
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               ÁREA: ENGENHARIAS  

 

 

 

Curso: Descomplicando a Matemática 
Descritivo: O curso “Descomplicando a Matemática” tem como objetivo principal relembrar os alunos sobre os conceitos de Matemática 

mais utilizados na Engenharia e em cursos de Exatas em geral, de forma a facilitar a aprendizagem. Por meio de uma didática 
diferenciada e uso de mesa digitalizadora, o professor Fernando Pizzo Ribeiro traz toda a sua experiência de mais de 15 anos 
lecionando para alunos ingressantes na Engenharia, onde vai abordar temas como: OPERAÇÕES MATEMÁTICAS BÁSICAS, 
FUNÇÃO (CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS), LOGARITMOS E TRIGONOMETRIA. 
Tudo isso apresentado de uma forma extremamente didática e simplificada, com apoio de muitos exercícios para fixação e 
vídeos (disponibilizados no Youtube, no canal do próprio professor). 
Quer melhorar seu desempenho na engenharia? Então se inscreva! 
  
 OBS: Curso indicado para ingressantes e veteranos.  
VAGAS LIMITADAS! 

Público-alvo:  Estudantes de todas as áreas, em especial de Engenharias, Ciências Agrárias, Gestão & Negócios e Arquitetura e Urbanismo & 
Design 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 20:40 – 22:20 | Início em 10/02/2021, término em 24/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 
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Curso: Redes de telecomunicações, do IP ao 5G, transformando o mundo 
Descritivo: Ao final do curso o aluno terá uma ótima base de conhecimento em relação às tecnologias apresentadas. 

 Serão abordados assuntos como introdução a redes IP, redes sem fio domésticas, evolução das telecomunicações, redes 
2G,3G,4G e 5G, Big Data, revolução digital e de sociedade baseadas em redes 5G. 

Público-alvo:  Estudantes de todas as áreas, em especial de Engenharias e Computação & TI 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Terças-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 09/02/2021, término em 09/03/2021 (não haverá aula em 16/02) 

 

Curso: Desenho digital aplicado às Engenharias 
Descritivo: O curso abordará noções básicas de representação ortogonais e desenho técnico, comandos básicos de cad, com o intuito de 

realizar exercícios de representação de circuitos, peças e edificações para a engenharia afim.   

Público-alvo:  Estudantes da área de Engenharias 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 – 17:30 | Início em 27/02/2021, término em 13/03/2021 

 

Curso: Uso de Excel para aplicações práticas 
Descritivo: O curso tem como objetivo levar os alunos à resolução de problemas de Engenharia utilizando o Excel. Durante o curso de 

Engenharia a utilização de software matemático para solucionar problemas é parte essencial para um bom desempenho, 
portanto, este curso visa demonstrar maneiras de solucionar problemas, gerar gráficos, linhas de tendências e interpretar os 
dados de problemas de Engenharia utilizando o Microsoft Excel. 
 

Público-alvo:  Estudantes da área de Engenharias 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Terças e quintas-feiras | 19:00 – 22:40 | Início em 09/02/2021, término em 25/02/2021 (não haverá aula em 16/02) 
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                    ÁREA: GESTÃO & NEGÓCIOS  

 

 

Curso: Marketing e inteligência em negócios digitais 
Descritivo: O curso abordará a estruturação de planejamento estratégico digital, desde a criação de proto-personas, mapeamento da Jornada 

do Consumidor On-line e definição de KPIs. Ensinará a utilizar técnicas de Marketing de Humanização para desenvolver uma 
estratégia de Digital Branding eficaz para o atual cenário mercadológico.  

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 14:00 – 15:40 | Início em 20/02/2021, término em 27/03/2021 

 

Curso: “Criativação” – A criatividade em tempos de Inovação 
Descritivo: Qual empresa não gostaria de prezar pela inovação nos tempos atuais? Com os desafios que a Pandemia trouxe à gestão, cada 

vez mais tem se falado em criatividade no ambiente organizacional e é sobre essa importante habilidade que os gestores estão 
cada vez mais preocupados em impulsionar suas equipes. Há uma forte relação entre criatividade e inovação, mas ambas não são 
a mesma coisa. Neste curso, a criatividade será abordada como uma habilidade individual a ser aplicada ao contexto organizacional 
e, por outro lado, será discutido como os gestores podem incentivar e aprender a lidar melhor com pessoas criativas, a fim de obter 
a inovação como vantagem competitiva. Serão propostos alguns exercícios para estímulo e desenvolvimento à criatividade. O curso 
está direcionado a alunos de todos os cursos que queiram conhecer mais sobre as temáticas propostas tanto na posição de gestor 
quanto na posição de membro de uma equipe. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 20/02/2021, término em 06/03/2021 
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Curso: CPA 20 - certificação da ANBIMA 
Descritivo: Alunos que iniciaram CPA 20 (módulo 1 a 3) e pretendem tirar a certificação da ANBIMA.  

Público-alvo: Estudantes do curso de Ciências Econômicas 

Carga horária: 14 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 9:40 | Início em 20/02/2021, término em 03/04/2021 

 

Curso: Excel básico e intermediário aplicado aos cursos de Gestão 
Descritivo: Um curso inteiramente prático focado nas necessidades cotidianas do futuro profissional da área de gestão empresarial. Serão 

vistas fórmulas e funções básicas e intermediárias forradas de exemplos e exercícios práticos utilizando qualquer versão do 
Microsoft Excel ou do Google Planilhas. 

Público-alvo: Estudantes da área de Gestão & Negócios 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 20:40 – 22:20 | Início em 10/02/2021, término em 07/04/2021 (não haverá aula em 17/02) 

 

Curso: A atuação internacional dos BRICS nos dias atuais 
Descritivo: Nos anos recentes, os BRICS têm tido um papel de cada vez maior destaque no cenário internacional. O curso busca apresentar as 

estratégias atuais de atuação internacional do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul nos mais diferentes temas, como política 
externa, meio ambiente, direitos humanos e economia. O curso está voltado a estudantes de graduação que buscam entender o 
funcionamento das relações internacionais contemporâneas. 

Público-alvo: Estudantes da área de Gestão & Negócios, em especial do curso de Relações Internacionais 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Segundas-feiras | 17:20 – 19:00 | Início em 22/02/2021, término em 12/04/2021 
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Curso: Neurovendas para pessoas, produtos e idéias 
Descritivo: O curso tem como objetivo aplicar os mais recentes conceitos da neurociência aplicada a vendas, com exercício práticos, que 

desenvolverão habilidades de comunicação assertiva, de negociação e superação de objeções, seja num processo de venda, de 
seleção ou de apresentação de um projeto. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 10/02/2021, término em 17/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 

 

Curso: Cálculos de tributos trabalhistas e previdenciários 
Descritivo: O curso abordará assuntos como cálculo da folha de pagamento, horas extras, férias, 13º salário, adicionais, rescisão, descontos 

de INSS e IR, entre outros 

Público-alvo: Estudantes da área de Gestão & Negócios 

Carga horária: 18 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 17:20 – 19:00 | Início em 10/02/2021, término em 14/04/2021 (não haverá aula em 17/02) 

 

Curso: O impacto da comunicação afetiva e segurança psicológica na gestão de pessoas 
Descritivo: Curso para provocar a reflexão dos novos profissionais sobre a importância da humanização e seu impacto a gestão de pessoas e 

negócios. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 8:00 – 11:20 | Início em 24/02/2021, término em 03/03/2021  
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Curso: Risco político para os investimentos 
Descritivo: O curso tem como objetivo expor teorias e ideias práticas da influência da política e da sociedade sobre a economia, especialmente 

sobre os investimentos financeiros. Temos como público alunos de quaisquer cursos que tenham algum interesse pelas bolsas de 
valores, sem necessidade de conhecimento prévio. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Sextas-feiras | 17:20 – 19:00 | Início em 19/02/2021, término em 30/04/2021 (não haverá aula em 02/04/2021) 

 

Curso: Cálculos de tributos trabalhistas e previdenciários 
Descritivo: A proposta do curso é permitir o aprendizado sobre os cálculos de retenção dos tributos trabalhistas e previdenciários incidentes 

sobre a folha de pagamento, como por exemplo, INSS e IRRF. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Sábados | 8:00 – 11:20 | Início em 20/02/2021, término em 06/03/2021 

 

Curso: Quero empreender! Por onde começo? 
Descritivo: Empreender é um dos sonhos mais comuns entre os Brasileiros, mas como saber se uma ideia é boa? E como tirar do papel os 

sonhos de ter sua própria empresa, de ser seu próprio chefe? Muito mais do que conteúdos sobre empreendedorismo e inovação, 
vamos navegar pelo campo dominado pelos protagonistas. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 10/02/2021, término em 24/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 
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Curso: Investimentos em mercados de capitais 
Descritivo: Neste curso, serão explorados aspectos teóricos e exercícios práticos relacionados ao Mercado de Capitais, apresentando as mais 

relevantes oportunidades de investimento, tanto em renda fixa, quanto em renda variável, estimulando a predisposição para 
aplicações financeiras de forma consciente. Público-alvo: acadêmicos de qualquer curso interessados no assunto e com potencial 
de fazer seu dinheiro multiplicar. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 10/02/2021, término em 17/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 

 

Curso: Oratória na Gestão: a arte de falar bem em público 
Descritivo: O curso de oratória tem como proposta apresentar técnicas que resultam no conhecimento para vencer o medo e trabalhar meios 

e aspectos chaves para fazer apresentações bem estruturadas com início, meio e fim. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 10/02/2021, término em 10/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 

 

Curso: Como os Regimes Aduaneiros refletem na logística das empresas importadoras e exportadoras 
Descritivo: O curso tem como objetivo proporcionar conhecimento a respeito dos Regimes Aduaneiros nas importações e exportações e 

enfatizar os aspectos tributários e seus benefícios com o propósito de otimizar os processos de compra e venda internacional. 

Público-alvo: Estudantes da área de Gestão & Negócios 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 10/02/2021, término em 24/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 
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Curso: Aplicação de ferramentas do Design Thinking e Lean Startup para empreendedores 
Descritivo: O foco deste curso está na estruturação e reestruturação de negócios pós-pandemia e é voltado a futuros empreendedores que 

desejam se adaptar ao "novo normal" no âmbito do mercado. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 20:40 – 22:20 | Início em 10/02/2021, término em 24/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 

 

Curso: Matemática financeira: fundamentos e práticas 
Descritivo: O curso de Matemática financeira objetiva capacitar os alunos nas habilidades de resolução de problemas do cotidiano e nas 

atividades inerentes às profissões relacionadas à negócios e finanças em geral. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 20:40 | Início em 10/02/2021, término em 07/04/2021 (não haverá aula em 17/02) 
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                         ÁREA: TI & COMPUTAÇÃO  

  

 

Curso: Introdução a algoritmos e linguagens de programação 
Descritivo: A capacidade de pensar de maneira lógica é um dos principais diferenciais para saber como resolver problemas, principalmente na 

área da computação. Diretamente relacionado a isso, compreender o conceito de algoritmo também é algo fundamental. Com isso 
em mente, caso seu objetivo seja se tornar um bom programador, esse é o seu primeiro curso. Nele você aprenderá pseudocódigo, 
lógica de programação e a desenvolver algoritmos para atingir determinados objetivos dentro de certas regras baseadas na lógica 
matemática. Além disso, você aprenderá uma linguagem de programação, Java, utilizada para construir seu software. 

Público-alvo: Estudantes da área de Computação & TI e demais alunos interessados na área 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Terça-feira (09/02) e quarta-feira (10/02) | 8:00 – 11:20 

  

Curso: Introdução à programação Java 
Descritivo: O objetivo do curso de Introdução à programação com Java é apresentar os conceitos básicos da linguagem de programação Java e 

a orientação a objetos (OO) para alunos com pouca experiência em linguagem de programação, e ensinar a trabalhar com a 
plataforma Java. O foco do curso é apresentar conceitos, aplicando sempre a problemas práticos, apresentando muitos conceitos e 
exemplos práticos. 

Público-alvo: Estudantes da área de Computação & TI e demais alunos interessados na área 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Terça-feira (09/02), quarta-feira (10/02) e quinta-feira (11/02) | 18:00 – 21:30 
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Curso: Dinâmica: Aplicação do SCRUM e DEVOPS 
Descritivo: Este curso tem como objetivo apresentar e simular de uma forma prática um processo completo de desenvolvimento, entrega e 

operação de produto de software utilizando o framework SCRUM e a cultura DEVOPS. 

Público-alvo: Estudantes da área de Computação & TI 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Quarta-feira (10/02) e quinta-feira (11/02) | 19:00 – 22:20 

 

Curso: Frontend com VueJS (HTML, CSS, Bootstrap, VueJS e Material Design) 
Descritivo: Curso de frontend para desenvolvimento de sites responsivos interativos, utilizando os frameworks Bootstrap - incluindo as classes 

e componentes, vueJS - para elementos de interação, e Material Design, para um visual mais apurado e diferenciado. É necessário 
um conhecimento de HTML e CSS básicos. 

Público-alvo: Estudantes da área de Computação & TI 

Carga horária: 16 horas 

Dias e horários: Terça-feira (09/02), quinta-feira (11/02), quinta-feira (18/02) e sexta-feira (19/02) | 19:00 – 22:20 

 

Curso: Introdução à segurança digital   
Descritivo: O curso de segurança digital apresenta dicas e práticas importantes sobre o tema no dia a dia. O curso mostra as principais práticas 

maliciosas que ocorrem na internet, como a disseminação de malwares e phishings e as práticas relacionadas ao cuidado com senhas 
e dados pessoais que reduzam os riscos mencionados. Neste curso, você irá entender sobre os perigos virtuais, terá uma visão sobre 
as práticas seguras de utilização dos ambientes ciberneticos e conhecimento sobre criptografia e segurança. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Terça-feira (09/02), quinta-feira (11/02) e quinta-feira (18/02) | 14:00 – 17:30 

 

Curso: Internet das coisas: sistemas embarcados, Arduino, micro controladores 
Descritivo: O objetivo deste curso é fornecer uma visão geral dos conceitos sobre Internet das coisas e oportunidades para a transformação 

digital. Você entenderá o que é IOT e os controladores mais utilizados, descobrindo algumas de suas aplicações que já fazem parte 
do nosso dia a dia e conhecendo tendências na área. 
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Público-alvo: Estudantes de Computação & TI 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Terças-feiras (09/02 e 23/02) | 19:00 – 22:20 

 

Curso: Ilustração digital com modelagem 3D 
Descritivo: Neste curso básico de Modelagem 3D com o Blender, serão abordados conceitos de computação gráfica para o desenvolvimento 

de personagens, assets e cenários 3D para jogos, animação, motion graphics, além de projetos em outras áreas (Design, Arquitetura). 
Será explorada a modelagem (hard surface) com aplicação de materiais, iluminação, renderização, rigging e introdução à animação. 

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

Carga horária: 12 horas 

Dias e horários: Quarta-feira (10/02), quinta-feira (11/02) e quinta-feira (18/02) | 14:00 – 17:30 
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                        ÁREA: TURISMO & HOSPITALIDADE  

 

 

Curso: Mixologia 

Descritivo: O curso tem como objetivo ensinar as técnicas de bar e alquimia entre bebidas, num contexto dos oficiais da “International 
Bartenders Association”. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 8 horas 

Dias e horários: Sábados | 9:40 – 11:20 | Início em 20/02/2021, término em 13/03/2021 

 

Curso: Técnicas básicas de cozinha quente 

Descritivo: O curso de Técnicas básicas e bases de Cozinha tem como objetivo ensinar o aluno todas a bases e técnicas utilizadas para preparo 
de alimentos em cozinha quente, desde cortes até métodos de cocção, passando por molhos e as bases. 

Público-alvo: Estudantes de todas as áreas 

Carga horária: 20 horas 

Dias e horários: Quartas-feiras | 19:00 – 22:20 | Início em 10/02/2021, término em 17/03/2021 (não haverá aula em 17/02) 

 

 


