CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO
ABRANGÊNCIA NACIONAL
SEMESTRE 2021/01

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades!
Atenção: os projetos de Extensão são semestrais e conduzidos por professores.
Leia o catálogo com atenção e, em caso de dúvidas, consulte sempre a página de Extensão de sua Instituição.
Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições extensão
As vagas são limitadas!
Fique atento: há mais opções de projetos em seu campus.
Considere todos os projetos disponíveis em seu Ulife na hora de fazer suas escolhas! Aproveite!
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PROJETOS INTERNACIONAIS

Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Dificuldades de aprendizagem e transtornos de humor do estudante universitário
Este projeto partiu do princípio de que os transtornos mentais comuns em estudantes universitários se baseiam, muitas
vezes, na sobrecarga, vida dupla e pressão acadêmica, tendo como fatores principais fadiga, esquecimento, insônia,
irritabilidade e dificuldade na concentração, que foram agravados com o advento da pandemia. A proposta deste projeto é
discutir os principais transtornos de humor e dificuldades de aprendizagem nessa população e pensar em formas de
intervenção. Este projeto é uma parceria com a Universidade do Sul do Peru, onde alunos de ambas as universidades terão
momentos para troca dos resultados encontrados.
80
MARIA RITA POLO GASCÓN
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes
40 horas
Quarta-feira, das 18h às 19h

Inovações na atividade turística, decorrentes da Pandemia da COVID 19
O projeto de Extensão fará um mapeamento de todas as inovações ocorridas na prestação de serviços turísticos decorrente
da pandemia (agências de turismo, empresas de transportes, empreendimentos de hospedagem, empreendimentos de
alimentos e bebidas, eventos, lazer e entretenimento, planejamento turístico e gestão pública de turismo).
100
Maria José Giaretta
Comunicação & Artes, Gestão & Negócios, TI & Computação, Turismo & Hospitalidade/Turismo
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Carga horária:
Dias e horários:

80 horas
Quarta-feira, das 19h às 20h

PROJETOS DO PROGRAMA BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:

Mente em ação: meditação e Ciência na ÂNIMA
O projeto tem como principal objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar por meio das práticas
meditativas, a partir de um conjunto de técnicas que possibilitam treinar a focalização da atenção plena à consciência do
momento presente.
100
Cláudia Vieira Carnevalle
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
40 horas
Terça-feira e Quinta-feira, das 7h às 8h

Mente em ação: meditação e Ciência na ÂNIMA
O projeto tem como principal objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar por meio das práticas
meditativas, a partir de um conjunto de técnicas que possibilitam treinar a focalização da atenção plena à consciência do
momento presente.
100
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Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:

Cláudia Vieira Carnevalle
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
40 horas
Terça-feira e Quinta-feira, das 18h às 19h

PROJETOS ÂNIMA PLURAIS

Projeto:

RACISMO E SEXISMO: IDENTIFICANDO, DIFERENCIANDO E CONCEITUANDO INJUSTIÇAS DE RAÇA E DE GÊNERO.

Descritivo:

O projeto tem como objetivo apresentar e discutir a temática do racismo e do sexismo a partir da leitura e discussão de
textos selecionados das áreas de direito, ciências sociais, filosofia e literatura. Articularemos alguns dos conceitos-chave que
mobilizam a temática das injustiças de gênero e raciais, identificaremos as conexões entre algumas dessas demandas assim
como em que medida as mesmas se distanciam. Neste sentido, ideias-chave como: interseccionalidade, diversas concepções
feministas e seus limites, racismo estrutural, racismo genderizado, invisibilidade social, linguagem e normalidade serão
apresentados e debatidos nos encontros. O objetivo é apresentar e contextualizar alguns dos principais conceitos do âmbito
da justiça racial e de gênero, contextualizando os mesmos com as realidades vividas pelos participantes em seus contextos
de vida.

Número de vagas:

299
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Professor
Responsável:

Julia Sichieri Moura

Público-alvo:

Estudantes da área das Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências Humanas (direito, psicologia, administração, comunicação) e
demais estudantes que se interessem pela temática.

Carga horária:

60 horas

Dias e horários:

Terças: 10:00 – 12:00

Projeto:

Cineclube PRETANÇA

Descritivo:

O cineclube PRETANÇA visa promover sessões comentadas com debates abertos de produções cinematográficas africanas,
brasileiras e de outros países da diáspora negro-atlântica. A partir de questões trazidas pelos filmes selecionados, pretendese discutir representação, representatividade, antirracismo e descolonização do imaginário, em perspectiva interdisciplinar.
Todas as pessoas participantes do cineclube irão assistir aos filmes em longa, média ou curta-metragem selecionados para
cada sessão e se envolverão nas conversas sobre as temáticas propostas coletivamente. Formaremos subgrupos para
cuidarem de atividades específicas como pesquisa e seleção dos filmes e das temáticas a serem debatidas de acordo com as
áreas de conhecimento e formação dos envolvidos.

Número de vagas:

299

Professor
Responsável:

Tatiana Carvalho Costa

Público-alvo:

Estudantes de todos os cursos de graduação que tenham interesse em Cinema e na discussão de questões raciais negras

Carga horária:

60h, com encontros online e tempo de pesquisa, curadoria e preparação para as sessões
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Dias e horários:

quartas-feiras, quinzenalmente, de 19h às 21h30. Obs.: poderá haver reuniões intermediárias para planejamento, a combinar

Projeto:

Universigênero - as sexualidades e suas implicações na atualidade

Descritivo:

O Grupo de Extensão visa discutir assuntos relacionados ao tema de gênero e sexualidades, a partir do aporte teórico do
Direito e Psicologia, com debate de artigos científicos, livros e manuais/ normas técnicas das áreas envolvidas em conceitos
básicos sobre temáticas tais como: os feminismos decoloniais, as construções de masculinidades, o machismo e a população
LGBT, os olhares do movimento lésbico ao feminismo, Direitos Humanos, Sofrimento Psíquico e Exclusão social. O objetivo
é produzir peças/ produtos que serão apresentados em eventos Ânima ao final do semestre. Serão divididos subgrupos com
estudantes das mesmas universidades visando uma maior compreensão da realidade de cada campus, em relação à temática
e demandas por região.

Número de vagas:

299

Professor
Responsável:

José Alberto Roza Júnior / Tatiana Cristina Leite de Aguiar

Público-alvo:

Cursos de graduação em Direito e Psicologia, com interesse na temática do curso

Carga horária:

60h

Dias e horários:

Turma 1 - semanalmente, às quartas-feiras, das 09h às 10h.
Turma 2 - semanalmente, às quartas-feiras, das 17h às 18h
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Projeto:

Antirracismo na rede

Descritivo:

O projeto tem como objetivo promover a produção de conteúdo antirracista para redes sociais que difunda a produção de
intelectuais negros brasileiros, promovendo uma discussão sobre as questões raciais no país e suas interseções com diversas
áreas de conhecimento. Para isso, será montado um grupo para levantamento, organização e produção de conteúdo para
Instagram, Facebook, Tik Tok, entre outras plataformas, e para podcast. Estudantes participantes do projeto passarão por
um ciclo de preparação. Todas as etapas serão orientadas e terão o suporte de laboratórios de produção de conteúdo ligados
aos cursos da área de Comunicação. Todas as atividades serão feitas remotamente.

Número de vagas:

40 no total: 20 para o turno da manhã e 20 para o turno da noite

Professor
Responsável:

Tatiana Carvalho Costa

Público-alvo:

Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima que estejam interessados na temática e que possuam alguma prática, ainda
que amadora, nas redes sociais

Carga horária:

60 horas, com encontros online e produção orientada

Dias e horários:

Quartas-feiras, quinzenalmente, pela manhã (grupo 1) e à noite (grupo 2).

Projeto:

A ESTRUTURA LEGAL E A APLICAÇÃO DESIGUAL: RACISMO, ENCARCERAMENTO, VIOLÊNCIA E RESISTÊNCIA.

Descritivo:

O projeto tem como objetivo apresentar e discutir a temática do racismo através da leitura e discussão de dados de
encarceramento e violência policial com o estudo de decisões judiciais, relatórios de encarceramento, artigos científicos,
letras de música, artigos de jornais e outras mídias. Articularemos alguns dos conceitos-chave que mobilizam a temática das
injustiças da injustiça raciais e desigualdade social e buscaremos identificar algumas das formas de resistência que surgem
no âmbito destes grupos. Trataremos, assim, da importância da temática dos direitos humanos, da ideia de dignidade, do
desafio na construção de autoestima e subjetividades em um contexto de violência e desvalorização da vida. O objetivo
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principal é o de estabelecer algumas hipóteses e premissas que possam se desenvolver em projetos de pesquisa e artigos.
Buscaremos, também, produzir material de conscientização e conhecimento dentro e fora da comunidade acadêmica.
Número de vagas:

50

Professor
Responsável:

Julia Sichieri Moura

Público-alvo:

Estudantes de direito, psicologia, comunicação e demais estudantes que desejam se aprofundar nessa temática.

Carga horária:

60 horas

Dias e horários:

Quintas: 14:00 – 16:00 hs

Projeto:

A Iniquidade racial em saúde: A importância do quesito raça/cor nos sistemas de informação

Descritivo:

O projeto de extensão “A Iniquidade racial em saúde: A importância do quesito raça/cor nos sistemas de informação” tem
como objetivo minimização dos efeitos da falta de conhecimento entre acadêmicos e profissionais de saúde sobre a
importância epidemiológica, social, econômica e de saúde que esse quesito representa. Os encontros acontecerão por meio
digital e serão divididos em dois momentos, no primeiro, os cursistas irão realizar o embasamento teórico e reflexões sobre
o histórico do quesito raça /cor e a sua relevância para a saúde. Ainda no primeiro momento será realizado um levantamento
das publicações referentes ao tema. Já no segundo momento os estudantes irão multiplicar o conhecimento adquirido entre
profissionais da saúde por meio de encontro virtual com trabalhadores de saúde que atuam em instituições de saúde, essa
etapa terá como tema “A cor da saúde”. Cada encontro terá a duração de 1 hora, com carga horária total de 40 horas. O
período será 21/04/2021 até 02/06/2021, com encontro virtual entre os cursistas e os profissionais e estudantes da área de
saúde.
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Número de vagas:

40

Professor
Responsável:

Tayana Patrícia Santana Oliveira de Sá

Público-alvo:

Acadêmicos das áreas de saúde com interesse na temática.

Carga horária:

40 h

Dias e horários:

21/04/04/2021 até 16/06/2021 (quarta-feira) - 19:00h - 20:00h

Projeto:

Produção do Conhecimento em Saúde da População Negra.

Descritivo:

O projeto de extensão “Produção do Conhecimento em Saúde da População Negra” tem como objetivos conhecer a Política
Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), promover a reflexão entre acadêmicos e profissionais de saúde
sobre a melhoria da atenção à saúde da população negra; identificar a necessidade de efetivação da Política Nacional de
Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) e promover o diálogo sobre o tema e minimização dos efeitos da falta de
conhecimento entre acadêmicos e profissionais de saúde nos cuidados de pessoas negras. Os encontros acontecerão por
meio digital e serão divididos em dois momentos, no primeiro, os cursistas irão realizar o embasamento teórico e reflexões
sobre PNSIPN, ainda no primeiro momento será realizado um levantamento das publicações referentes a implantação dessa
política em estados e municípios do país, essa etapa do projeto se dará pela participação dos cursistas em rodas de conversa
e discussão sobre o tema e com a participação de convidados.

Número de vagas:

299

Professor
Responsável:

Tayana Patrícia Santana Oliveira de Sá
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Público-alvo:

Acadêmicos das áreas de saúde com interesse na temática.

Carga horária:

40 h

Dias e horários:

18/04/2021 até 13/06/2021 (quarta-feira) - 19:00h - 20:00h

Projeto:

Pluralidades culturais: agregando saberes

Descritivo:

O projeto objetiva fomentar conhecimentos da cultura brasileira e como as pluralidades são fundamentais para nosso
trabalho acadêmico, profissional, social e econômico. Em nossos encontros, vamos analisar e estudar como as diferenças
socioculturais podem ser frutíferas para o desenvolvimento de uma sociedade respeitosa. Neste projeto, aplicaremos em
práticas muitas das reflexões e trabalhos realizados diminuir discriminações e preconceitos a partir de micro-ações do
projeto com o entorno da universidade.

Número de vagas:

40

Professor
Responsável:

Jancleide Góes

Público-alvo:

Todos alunos

Carga horária:

80h

Dias e horários:

Quarta-feira - 18h as 19h

Projeto:

LGBTs e a cidade: cuidado com a população em situação de rua

Descritivo:

O curso terá como conceito fundamental o direito à cidade, sobretudo no debate das desigualdades e opressões – racismo,
desigualdade de gênero e LGBTfobia – para se pensar na produção do espaço. Dessa forma pretende-se debater o acesso à
10

cidade e a garantia de direitos, sob o recorte da população LGBT que está em situação de rua no Brasil. O curso será destinado
a estudantes de todas as áreas, com interesse de construir um saber interdisciplinar e atuar na transformação social da
cidade.
Número de vagas:

40

Professor
Responsável:

José Alberto Roza Júnior

Público-alvo:

estudantes de todos os cursos de graduação com interesse na temática

Carga horária:

60h

Dias e horários:

quarta-feira, semanalmente, às 10:30 - 12:00

PROJETO ACOLHER – SALA DE ESTAR

Projeto:
Descritivo:

Projeto Acolher – sala de estar
Demonstrar engajamento com sua Universidade e com sua sociedade é um ponto importante para o sucesso profissional e
pessoal da sua vida! Já imaginou fazer isso e ainda auxiliar os ingressantes do seu curso?
O Projeto Acolher - Sala de Estar tem como proposta a organização entre veteranos e instituições para receber e acolher os
calouros de seu curso. Auxiliar com palestras, eventos, cursos de preparo para o início do curso, entre outras atividades que
o grupo de veteranos veja como importante para este momento de acolhimento dos calouros. O Projeto é dividido por curso,
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isto é, cada veterano se inscreve para participar no Projeto Sala de Estar de seu curso. Porém, não está conectado a nenhum
campus ou instituição específicos. Os veteranos irão interagir através dos grupos de cada curso. São estes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:

Arquitetando (Arquitetura & Design)
Veterinando (Ciências Agrárias & Meio Ambiente)
Comunicando (Comunicação & Artes)
Codando (Tecnologia da Informação)
Cuidando (Ciências Biológicas & Saúde)
Desembolando (Ciências Humanas – Psicologia e Serviço Social)
Endireitando (Ciências Jurídicas)
Engenheirando (Engenharias)
Ensinando (Ciências Humanas – Educação)
Negociando (Gestão & Negócios)
Viajando (Turismo & Hospitalidade)

110
THAÍS CAVALHERI DOS SANTOS
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
60 horas
Sexta-feira, das 17h às 18h
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PROJETO LEARNING LAB

Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Learning Lab
O Learning Lab é um projeto de pesquisa e extensão proposto pela Área de TI & Computação e tem como objetivo
desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma a gerar conhecimento de vanguarda, profissionais
especializados e produtos tecnológicos inovadores que tem o potencial de auxiliar o processo de ensino e aprendizagem nos
mais diversos domínios de conhecimento. O projeto é composto por profissionais de diferentes áreas (e.g. Computação,
Ensino, Engenharia, Educação, e etc) funcionando como um pólo de divulgação dos avanços científicos da área em nível
nacional e internacional. E o principal ramo de atuação é o desenvolvimento e aplicação de técnicas computacionais para
resolver problemas educacionais. O Learning Lab também fomenta atividades de treinamento de profissionais e de extensão
de forma a servir à comunidade com capacitação de pessoal e cursos de alto nível, visando a transferência dos resultados
obtidos e tecnologias desenvolvidas dentro do laboratório. Dentro os tópicos de pesquisa que serão conduzidos por este
laboratório destacam-se: Tecnologia educacional; Objetos de aprendizagem abertos; Jogos educacionais; Sistemas
Colaborativos (CSCL/CSCW); Sistemas Interativos e Tutores Inteligentes; Acessibilidade e educação inclusiva; Educação a
distância; Engenharia de Software e IHC para desenvolvimento de software educacional; Fábricas de conteúdo; Robótica
Educacional; Ambientes de baixo custo para ensino e treinamento; Dispositivos móveis na educação.
40
Flavio Augusto Rezende Calado
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Humanas - Educação, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação
80 horas
Quartas-feiras, 19h às 22h
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