
 
CATÁLOGO 

 
Consulte a relação de projetos a seguir e sua especificidade. Após promover a consulta, 
e escolher o seu projeto, você deverá realizar a sua inscrição preenchendo o formulário 
constante no edital, em formato de link. 
 
 

Projeto: Aliança Universitária - Associativismo e Educação em prol da 
Sociedade 

Descritivo: A Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do 

Morro do Mocotó (ACAM) é uma Organização não Governamental 
(ONG), que desenvolve ações educativas e socioassistenciais à 
crianças e adolescentes em uma região empobrecida de 
Florianópolis. Ela tem como missão acolher as crianças e a 
comunidade do Morro do Mocotó, propiciando condições para que 
possam transformar a sua realidade. Mas para isso, necessitam, 
além da boa vontade dos doadores, a ação profissional de seus 
colaboradores para que seus recursos tenham à maior eficiência 
possível, permitindo a eficácia na sua aplicação e transparência 
frente aos doadores e a própria comunidade. Para que isso 
aconteça, sua presença neste projeto é importantíssima! Venha 
aplicar e desenvolver seu conhecimento adquirido na 
Universidade! Mas mais que isso, venha fazer diferença para o 
futuro da sua sociedade!!! 

Número de 
vagas: 

30 

Professor 
Responsável: 

Ricardo Luis Barcelos 

Público-alvo:  Administração, Administração de Empresas, Administração 
Pública, Ciências Contábeis, Gestão Pública, Logística, Processos 
Gerenciais, Secretariado  

Carga horária: 60 

Dias e horários: Quarta-feira: 14h às 17h. 

Oferta: Híbrida. Dib Mussi/Trajano. 

Link de 
Inscrição: 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ 
 

 

Projeto: Aprendizagem Escolar no Ensino Básico: Recuperação de Estudos 
Pós-Pandemia 

Descritivo: O projeto prevê que os Estudantes da Unisul (Extensionistas) 
participantes do projeto contribuam com a recuperação de 

estudos de alunos do Ensino Básico. As atividades principais 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ


 
serão: 

Elaboração de atividades de aprendizagem envolvendo os 
conteúdos descritos na base curricular catarinense, com o uso 
de tecnologias, dirigidos a estudantes; 
Disponibilização destas atividades aos professores da rede 
estadual/municipal de ensino para que dêem acesso aos seus 
estudantes. 

Número de 
vagas: 

50 

Professor 
Responsável: 

Mario Selhorst 

Público-alvo:  Física, Matemática, Química (Licenciatura) 

Carga horária: 40 

Dias e horários: Terça e Quinta-feira: 8h às 10h 

Oferta: Digital  

Link de 
Inscrição: 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ 
 

 

Projeto: Cinema para (des)aprender e para (des)aprender o cinema 

Descritivo: Esse projeto visa possibilitar um encontro com a linguagem do 
cinema através de exercícios de análise fílmica, leitura de textos e 
criação audiovisual com o objetivo de desmontar o aspecto 
instrumentalizador do cinema que muitas vezes permeia sua 
presença na educação. Queremos envolver professoras e 
professores da educação básica na reflexão sobre a linguagem 
audiovisual e, conjuntamente com aluno/a/es da graduação e da 
pós-graduação stricto sensu, (des)aprender o senso comum que 
pauta a presença no cinema em sala de aula sobretudo 
considerando as trilhas de Linguagens e suas tecnologias propostas 
pelo Novo Ensino 
Médio. 

Número de 
vagas: 

30 

Professor 
Responsável: 

Ramayana Lira de Sousa 

Público-alvo:  Design de Animação, Design de Games Live; Estética e Cosmética, 
Naturologia; Ciências Humanas & Educação (todos); Ciências 
Jurídicas (todos); Comunicação & Artes (todos); Engenharias 
(todos); Gestão e Negócios (todos); TI & Computação (todos); 
Turismo & Hospitalidade (todos) 

Carga horária: 40 

Dias e horários: Terça-feira: 16h30min às 18h 

Oferta: Digital  

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ


 
Link de 
Inscrição: 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ 
 

 

Projeto: Coordenação do cuidado em saúde 

Descritivo: O projeto surge da necessidade constante de melhorar a 
assistência à saúde prestada à população, especialmente através 
do uso 
racional de recursos, do acompanhamento efetivo dos pacientes 
que recebem atendimento no âmbito prático e da aplicação de 
princípios da Atenção Primária à Saúde (APS). 

Número de 
vagas: 

30 

Professor 
Responsável: 

Pedro Docusse Júnior 

Público-alvo:  Medicina  

Carga horária: 60 

Dias e horários: Sexta-feira: 8h às 12h 

Oferta: Híbrida. Pedra Branca 

Link de 
Inscrição: 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ 
 

 

Projeto: Elaboração de material de educação nutricional da criança ao 
idoso 

Descritivo: O Projeto de Extensão "Elaboração de material de educação 
nutricional da criança ao idoso", visa levar diversas informações de 
nutrição as faixas etárias (criança, adolescentes, adultos e idosos) 
aplicando recursos tecnológicos que melhor forneçam o 
entendimento do assunto apresentado. O objetivo é criar material 
de educação nutricional com assuntos diversos de alimentação 
saudável utilizando diversos recursos que visem a informação visual, 
auditiva e interativa para cada público alvo. O meio tecnológico 
(celular, tablet, computador) está nas mãos de todas as faixas 
etárias e é hoje uma boa fonte de conhecimento em saúde, com 
informações rápidas e de qualidade. A Nutrição é um dos pilares da 
qualidade de vida e está diretamente relacionada a prevenção 
de doenças. 

Número de 
vagas: 

30 

Professor 
Responsável: 

Cristini da Rosa Turatti 

Público-alvo:  Nutrição  

Carga horária: 60 

Dias e horários: Sexta-feira: 9h às 12h 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ
https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ


 
Oferta: Digital  

Link de 
Inscrição: 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ 
 

 

Projeto: Escritório modelo de Arquitetura e Urbanismo & Design de 
Interiores e Engenharia Civil 

Descritivo: Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo e Design e 
Engenharia Civil Desenvolvimento de projetos reais. Simulação e 
aplicação de desenvolvimento e gestão de projetos. 

Número de 
vagas: 

50 

Professor 
Responsável: 

Marcelo Eichstadt Nogueira 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo & Design (todos); Agronomia, Engenharia 
Agronômica, Geografia, Gestão Ambiental; Física, Geologia; 
Direiro; Comunicação & Artes [Todos]; Engenharia Civil, 
Engenharia da Computação; Administração, Administração de 
Empresas, Ciências Contábeis; Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Ciência da Computação, Redes de Computadores, 
Sistemas para Internet. 

Carga horária: 40 

Dias e horários: Segunda-feira: 13h30min às 17h 

Oferta: Híbrido. Itajaí. 

Link de 
Inscrição: 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ 
 

 

Projeto: Leitura literária na escola: (con)verso(a) e prosa 

Descritivo: O projeto se apresenta como espaço de discussão sobre a 
importância da leitura literária em espaços formais de ensino, 
incluindo a educação infantil, a educação básica e o ensino 
superior. Dessa forma, vamos promover encontros para discutir 
as práticas de 
leitura, a formação de mediadores (professores, contadores de 
história, bibliotecários). Os encontros serão a distância e terão a 
duração de 60 minutos. 

Número de 
vagas: 

40 

Professor 
Responsável: 

Chirley Domingues 

Público-alvo:  Letras, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Pedagogia, 
Psicologia, Serviço Social; Animação, Artes Visuais  

Carga horária: 40 

Dias e horários: Quarta-feira: 17h30min às 18h30min 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ
https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ


 
Oferta: Digital  

Link de 
Inscrição: 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ 
 

 

Projeto: Parceria UNISUL e Observatório Social de São José/SC: 
Implantação da Metodologia E2A nos Cursos de Gestão e 
Negócios e Análise Socioeconômica da Cidade de São José 

Descritivo: A extensão, portanto, impulsiona e estreita o relacionamento com 
a comunidade. Possibilita vivência com as nuances cotidianas e é 
capaz de propor intervenções para os problemas sociais. Já a 
comunidade engloba os indivíduos que participam ou são 
influenciados nas interações daquela instituição. Logo, as partes 
interessadas de uma Universidade constituem-se em alunos, 
funcionários, professores, estado, sociedade civil, terceiro setor, 
população, entre outros. As organizações (incluídas na sociedade 
civil), mais especificamente as empresas privadas fazem parte 
desse escopo, que, a partir do momento em que interagem com a 
Universidade podem viabilizar uma relação de ganho mútuo, uma 
vez que a partir do fortalecimento da relação universidade- 
organização poderão surgir novos métodos e melhorias em 
produtos e processos que, por sua vez, trarão benefícios para todos 
os envolvidos. 
Este projeto tem como escopo um diagnóstico socioeconômico 
que, segundo Jannuzzi (2002), consiste em uma tradução da 
realidade vivida por uma população em determinado espaço 
geográfico, por meio da utilização de indicadores de boa 
confiabilidade, validade e desagregabilidade que permeie diversas 
dimensões da realidade social. Ainda de acordo com o autor, o 
diagnóstico é o retrato inicial de uma realidade que servirá de 
referência para auxiliar a decisão de questões prioritárias a serem 
atendidas, a elaboração de estratégias, programas e ações no 
âmbito das políticas públicas (JANNUZZI, 2002). 
A identificação das potencialidades e carências dos diferentes 
municípios representa um desafio para o desenvolvimento local e 
para melhorias na qualidade de vida dos munícipes. 
O diagnóstico oferece informações das diferentes áreas para que 
os gestores municipais tenham uma perspectiva territorial, 
temporal e multissetorial da localidade em que atuam com o 
objetivo de ampliar seu conhecimento sobre o município e 
municiá- los de informações que permitam uma visão situacional 
melhor possível do município. 

Número de 
vagas: 

30 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ


 
Professor 
Responsável: 

Giancarlo Moser 

Público-alvo:  História, Pedagogia, Serviço Social; Direito; Comunicação e 
Marketing; Engenharia Civil; Gestão e Negócios (todos); 
Processamento de Dados, Sistemas de Informação; Turismo & 
Hospitalidade (todos) 

Carga horária: 40 

Dias e horários: Quarta-feira: 17h às 19h 

Oferta: Híbrida. Pedra Branca. 

Link de 
Inscrição: 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ 
 

 

Projeto: Planejamento Urbano, tecnologias e comunidade 

Descritivo: Sustentabilidade e desenvolvimento social através da 
Regularização Fundiária em áreas de crescimento desordenado 
com introdução a aplicação de ferramentas do SIG – mapeamento 
de áreas irregulares e ou clandestinas; estratégias e potenciais de 
regularização; Diagnostico de uso e disseminação da Lei 
13.465/2017 nos municípios; Diagnóstico da existência e potenciais 
de sua aplicabilidade na adesão ao IPTU VERDE/Energias 
Renováveis em municípios – áreas regulares e áreas irregulares; 
Comunicação 
social dos benefícios atingidos com os itens relacionados com 
criação de banco de dados eletrônico com melhores práticas. 

Número de 
vagas: 

30 

Professor 
Responsável: 

Rodrigo Althoff Medeiros 

Público-alvo:  Agronomia, Engenharia Agronômica, Geografia, Gestão Ambiental; 
Geologia, Serviço Social; Ciências Jurídicas (todos); Comunicação 
Social - Publicidade e Propaganda; Engenharia Ambiental, 
Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia da Computação; 
Banco de Dados: Data Science, Big Data e BI, Ciência da 
Computação. 

Carga horária: 60 

Dias e horários: Terça-feira: 14h às 17h 

Oferta: Híbrida. Tubarão. 

Link de 
Inscrição: 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ 
 

 

Projeto: Qualificação do cuidado e desenvolvimento de grupos em rede de 
atenção às pessoas portadoras de trastorno mental 

Descritivo: O Projeto tem como objetivo inserir o aluno da Rede de Atenção 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ
https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ


 
Psicossocial no campo da atenção ao cuidado e ao 
desenvolvimento de grupos considerando as abordagens 
humanísticas e motivacionais por meio de técnicas de dinâmicas 
grupais, com vistas ao enfrentamento dos desafios no 
atendimento nas Redes de Atenção em Saúde Mental. 
Bem como bem ampliar no aluno a visão sobre saúde mental e 
gerar oportunidades de um contato próximo com a realidade das 
redes de atenção à saúde mental, não só visualizando mais 
contribuindo com o desenvolvimento de ações de atenção 
humanizadas e atualizadas. 

Número de 
vagas: 

40 

Professor 
Responsável: 

Liete Francisco Marcelino 

Público-alvo:  Enfermagem 
 

Carga horária: 40 

Dias e horários: Quarta-feira: 14h30min às 16h30min 

Oferta: Híbrida. Tubarão 

Link de 
Inscrição: 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ 
 

 

Projeto: Reciclagem de computadores 

Descritivo: O conceito de reciclagem de computadores é genericamente 
utilizado para designar a recuperação de computadores na íntegra, 
em partes, como matéria-prima para novos produtos ou o 
reaproveitamento e a reutilização destes. 
Como o lixo eletrônico é um dos grandes problemas da atualidade, 
iniciativas que permitam a reciclagem de computadores são 
encontradas em diversas universidades e empresas espalhadas 
pelo país que são de fundamental importância. Com a rápida 
evolução dos computadores, muitos equipamentos acabam se 
tornando obsoletos, sendo então substituídos por novos, e outros, 
por motivos de falhas eletrônicas e/ou mecânicas, acabam sendo 
descartados. Desta forma, a reciclagem destes computadores 
pode vir a se tornar extremamente benéfica para a comunidade 
local. 
Assim, trabalharemos com estratégias de reciclagem para 
equipamentos em diferentes estados de conservação, enviando-
os a projetos, programas e ONGs que trabalhem com inclusão 
digital. 

Número de 
vagas: 

30 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ


 
Professor 
Responsável: 

Cláudio Coelho 

Público-alvo:  Arquitetura, Arquitetura e Design, Design, Design - Bacharelado, 
Design de Animação, Design de Games Live, Design de Produto, 
Design Gráfico; Agronomia, Geografia, Gestão Ambiental, Gestão 
do Agronegócio; Nutrição; Filosofia, História, Letras, Letras - 
Português, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social; Comunicação & 
Artes (todos); Administração, Administração de Empresas, 
Administração de Sistemas de Informação, Administração Pública, 
Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, 
Marketing, Processos Gerenciais; Turismo & Hospitalidade (todos) 

Carga horária: 40 

Dias e horários: Quarta-feira: 18h às 19h 

Oferta: Presencial. Pedra Branca 

Link de 
Inscrição: 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ 
 

 

Projeto: Saúde geral dos pacientes portadores de próteses bucais 

Descritivo: O projeto de extensão visa a avaliação da saúde geral dos 
pacientes portadores de próteses bucais. O projeto será presencial 
na clínica da Unisul. 

Número de 
vagas: 

30 

Professor 
Responsável: 

Gustavo Otoboni Molina 

Público-alvo:  Odontologia  

Carga horária: 60 

Dias e horários: Quinta-feira: 8h às 11h 

Oferta: Presencial. Tubarão.  

Link de 
Inscrição: 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ 
 

 

Projeto: Visita Técnica a Penitenciária de Tubarão/SC 

Descritivo: Trata-se de proposta voltada a realização de Visita Técnica a 
Penitenciária de Tubarão/SC., com o objetivo de analisar e 
observar a forma de execução da pena privativa de liberdade, 
bem como conhecer a organização administrativa do Sistema 
Prisional e a 
sistemática carcerária quanto à execução da pena e sua finalidade. 

Número de 
vagas: 

35 

Professor 
Responsável: 

Lauro Boeing Júnior 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ
https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ


 
Público-alvo:  Ciências Jurídicas (todos) 

Carga horária: 40 

Dias e horários: Sexta-feira: 8h às 12h 

Oferta: Presencial. Braço do Norte, com visitas ao presídio em Tubarão.  

Link de 
Inscrição: 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ 
 

 

https://forms.office.com/r/CWPVkF8qbQ

