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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

TUBARÃO 

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

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

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

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

Projeto: Auxílio ao atendimento do paciente odontológico  
Descritivo: O projeto visa a aproximação do acedêmico do curso de odontologia com o atendimento clinico ao paciente, propicia ao 

acadêmico a oportunidade de estar vivenciando um atendimento ao paciente que estará sendo atendido por academicos de 
estágio, compreendrendo e desenvolvendo a experiencia de estar interagindo com pacientes nas clínicas odontológicas. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Odontologia 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:00 às 11:00 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Modalidade: Presencial - Clínica de Odontologia da UNISUL TB 
 

Projeto: Mediação familiar extrajudicial 
Descritivo: DIREITOS HUMANOS. MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITO. MEDIAÇÃO FAMILIAR EXTRAJUDICIAL. LEI 13.140/2015. 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. 
Número de vagas: 50 
Público-alvo: Direito, Mediação 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quinta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Presencial - Núcleo de Prática Jurídica campus Tubarão/SC 

 
Projeto: Reabilitação aquática (hidrocinesioterapia) 
Descritivo: Avaliação física e funcional. Doenças crônicas. Técnicas de hidroterapia. Prescrição de exercícios aquáticos. Atendimento de 

pacientes com doenças crônicas em piscina terapêutica. O objetivo deste programa é capacitar alunos dos cursos de fisioterapia e 
educação física para o atendimento de pacientes com doenças crônicas em piscina terapêutica, aplicando técnicas de hidroterapia 
e realização de exercícios aquáticos.  

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Segunda e Sexta-feira das 14:00 às 15:30 
Modalidade: Presencial - Clínica Escola de Fisioterapia  

 
Projeto: Direitos das partes ao contratar um advogado 
Descritivo: ESTATUTO DA ADVOCACIA. DIREITO DAS PARTES. LEI 8.906/94 
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Número de vagas: 30 
Público-alvo: Direito, Mediação 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Cálculo trabalhista e a utilização do sistema PJe-Calc 
Descritivo: DIREITOS HUMANOS. FORMAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO E OS RESPECTIVOS CÁLCULOS DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS. CÁLCULOS TRABALHISTAS UTILIZANDO O SISTEMA PJE-CALC. ASPECTOS LEGAIS TRABALHISTAS. 
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Direito, Ciências Contábeis 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:00 às 11:00 
Modalidade: Presencial  

 
Projeto: Núcleo de apoio contábil, fiscal e gerencial 
Descritivo: O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com Instituições de Ensino 

Superior, cujo objetivo é oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo, 
não substituindo, porém, um escritório de contabilidade (Receita Federal do Brasil, 2021). 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Gestão e Negócios. 
Carga horária: 80 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 18:10 às 21:50. 
Modalidade: Presencial - CIGA (Centro de Inovação e Gestão Ânima) 
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Projeto: Inclusão digital 
Descritivo: Mídias sociais e suas redes. Tecnologias da informação e comunicação. Inserção dos idosos no Mundo Digital. 
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quinta-feira das 14:00 às 16:00 
Modalidade: Presencial - Laboratório de Informática – Campus Unisul Sul – Tubarão/SC 

 
Projeto: Olimpíada Catarinense de Química: motivando a aprendizagem e relacionando a química com o cotidiano dos estudantes 
Descritivo: Você já percebeu como a química está presente em nosso cotidiano? Já imaginou qual a relação da química com o seu curso de 

graduação? Já pensou em motivar os estudantes do ensino médio associando a química com o cotidiano? Então, esta é a proposta 
do projeto de extensão Olimpíada Catarinense de Química (OCQ): motivando a aprendizagem e relacionando a química com o 
cotidiano dos estudantes. Se você deseja fazer parte da construção desta história, inscreva-se no projeto de extensão OCQ. E neste 
ano, além da parceria com o Conselho Regional de Química (CRQ), vamos ter como parceiro o Conselho Federal de Química (CFQ) 
que nos ajudará na operacionalização da campanha #SouOlimpicoSC.  

Número de vagas: 100 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 100 horas 
Dias e horários: Terça-feira das 18:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Avaliação nutricional: do conhecer ao aplicar 
Descritivo: Avaliação antropométrica. Avaliação de consumo alimentar. Prática de avaliação nutricional em indivíduos. 
Número de vagas: 30 
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Público-alvo: Nutrição 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Sexta-feira das 08:00 às 12:00 
Modalidade: Presencial 

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

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

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

 
Projeto: Memórias em curso: 50 anos da enchente em Tubarão (SC) 
Descritivo: O projeto de extensão Memória em Curso: 50 anos da enchente de Tubarão - SC busca resgatar o imaginário social e a memória 

coletiva das pessoas que vivenciaram a enchente de 1974 no município, bem como criar material transmídia que atue como 
arquivo e divulgação dessas narrativas. Para tanto, promoverá o registro em áudio e vídeo, por meio da história oral, e, desse 
material bruto, produzirá canais de divulgação de memórias: produção de um blog, divulgação em redes sociais, produção de um 
webdocumentário e edição de um livro de crônicas.  

Número de vagas: 40 
Público-alvo: História, História - Licenciatura, Letras - Língua Portuguesa, Letras – Português, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia em Produção Multimídia - 
Comunicação em Mídias Digitais 

Carga horária: 60 horas 
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Dias e horários: Terça-feira das 16:00 às 19:00. 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Nutrição comportamental na prática clínica 
Descritivo: A Nutrição como prática clínica vem enfrentando inúmeros desafios desde que foi instituída como ciência. Infelizmente os 

resultados ainda são muito pontuais e voltados para o tratamento de condições já estabelecidas, em detrimento da prevenção. 
Para compreendermos a extensão dessa situação é só observar os crescentes números relacionados ao excesso de peso, incluindo 
obesidade, que atingem todas as faixas etárias e sexo. A chave para uma melhor disseminação do conhecimento em alimentação e 
saúde pode estar nos instrumentos utilizados para atingir esses objetivos, entre eles a incorporação da Nutrição Comportamental 
na prática clínica. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Nutrição, Psicologia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 10:30 às 12:30 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Educação médica em comunidade 
Descritivo: Promover saúde através da aplicação dos saberes da educação médica em projetos de intervenção coletiva na comunidade como 

forma de aprendizado e criação de redes e intersetorialidade através da aplicação de práticas psicoeducativas que promovam a 
saúde e qualidade de vida envolvendo todas suas dimensões: física, mental e espiritual através de atividades grupais a partir da 
identificação de problemas e necessidades de saúde dos locais de inserção do Curso junto à comunidade do município (Ubs) bem 
como às Instituições sociais existentes no mesmo como: asilos, hospitais, creches, escolas, empresas, igrejas. 

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Medicina 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 10:00 às 12:00 
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Modalidade: Digital 
 

Projeto: Investigação, análise e redação no processo de pesquisa em educação 
Descritivo: (a) Discussões introdutórias em epistemologia e educação; (b) a pesquisa em Educação no Brasil: aspectos gerais; (c) introdução ao 

projeto de pesquisa em Educação: definição de tema, elaboração do problema de pesquisa, objetivos, justificativa e metodologia; 
(d) revisão bibliográfica e redação acadêmica. 

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Geografia – Licenciatura, Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Tertúlia literária – a crônica em língua portuguesa na atualidade 
Descritivo: O gênero literário crônica. A crônica contemporânea em Língua Portuguesa. Principais cronistas em Língua Portuguesa na 

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

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Brinquedoteca: Brinquedoteca, Levada a Sério 
Descritivo: O projeto Brinquedoteca: Brincadeira Levada a Sério, se propõe a discutir e pesquisar sobre a necessidade humana de viver a 

ludicidade. Centra os estudos para os ambientes/lugares em que as pessoas possam viver experiências lúdicas, culturais e estéticas, 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

individuais ou coletivas. Além disso, intenciona, pensar em como deve ser os espaços outorgados a infância e assim, propor, 
elaborar e implementar materialidades/jogos/ambientes para as crianças. O projeto da brinquedoteca será pleno de 
oportunidades interativas, educativas e humanitárias, com atividades interdisciplinares que possibilitará o encontro entre os 
acadêmicos com seus pares, com a comunidade e com a sua própria infância.  

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Comunicação e Artes 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 18:00 às 19:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Gastronomia solidária: projeto escolas 
Descritivo: O projeto Gastronomia Solidária: projeto escolas é um projeto educacional, que por meio da gastronomia irá oportunizar o 

aprendizado por meio dos conhecimentos teóricos e práticos. Este projeto busca ofertar aos jovens educandos das escolas da rede 
municipal da cidade de Tubarão-SC, uma oportunidade de participarem de oficinas de produção dentro do espaço escolar e da 
universidade, que tem como finalidade a capacitação, gerando a possibilidade de inserção no mercado de trabalho oportunizando 
uma renda, como também inclusão social e econômica.  

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Agronomia, Nutrição, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Pedagogia, Serviço Social, 

Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Engenharia de Alimentos, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado, Gestão de 
Turismo, Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer,  

Carga horária: 80 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:30 às 19:00 e aos sábados 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Metodologia para intervenção urbana: comunidade do brincar-Guarda Margem Esquerda, Tubarão/SC 
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Descritivo: Cidades e comunidades sustentáveis são as que buscam no próprio território as soluções para seu desenvolvimento. 
Sustentabilidade e desenvolvimento social através da experiência real de INTERVENÇÃO URBANA: Comunidade do Brincar-Guarda 
Margem Esquerda, Tubarão/SC. Envolvendo projetos de arquitetura e urbanismo e paisagismo com arte urbana e participação da 
família através da indução da criança na escola, se pretende criar uma metodologia prototipada do caso para repicar em outras 
comunidades. 

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Geografia, Arte e Educação 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 15:00 às 18:00  
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Um olhar sobre o patrimônio 
Descritivo: Esse projeto surgiu da necessidade de olharmos, de forma diferenciada, através de uma perspectiva histórica, os bens patrimoniais 

brasileiros, e, a partir desta reflexão, direcionar o nosso olhar para bens - materiais e imateriais - que ainda carecem de serem 
reconhecidos. O produto final deste projeto consiste em um inventário patrimonial do seu bairro ou cidade, produzido e 
organizado por você. Também desenvolveremos ações educativas presenciais junto à comunidade circunvizinha ao sítio 
arqueológico sambaqui Capivari I, no município de Capivari de Baixo/SC.  

Número de vagas: 300 
Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design - Bacharelado, Metodologia em Prática em Arqueologia: Processos em Campo e Laboratório, 

Geografia – Licenciatura, Ciências Biológicas, Ciências Humanas e da Educação, Comunicação e Artes, Engenharias, Turismo e 
Hospitalidade 

Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 18:00 às 20:00  
Modalidade: Híbrido 
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Projeto: Medicina casa aberta – anatomia e fisiologia experiences  
Descritivo: O projeto de extensão MEDICINA CASA ABERTA: Anatomia e Fisiologia Experiences, tem como objetivo estimular o aprendizado 

sobre anatomia e fisiologia humanas por meio de metodologias inovadoras, dinâmicas e lúdicas, proporcionando uma experiência 
transdisciplinar, aproximando a comunidade e a universidade.  

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Medicina 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quinta-feira das 08:30 às 11:45 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Hospital simulado abre as portas 
Descritivo: Tem como objetivo inserir técnicas básicas de primeiro atendimentos em emergências a profissionais de algumas unidades de 

saúde do município de Tubarão, tendo como principais participantes Agentes comunitários de saúde e profissionais de 
enfermagem. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Medicina 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quinta-feira das 08:15 às 11:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Pró-mídia cidadã: empoderamento das mulheres através de práticas midiáticas 
Descritivo: O Pró-mídia Cidadã – Empoderamento das Mulheres através de práticas midiáticas é um Projeto de Extensão da Unisul que busca 

ampliar as possibilidades de interação social e empoderamento das mulheres por meio de ações socioeducativas intermediadas 
pelo conhecimento acadêmico interdisciplinar e pelas ferramentas midiáticas. Serão oficinas de inclusão e utilização das mídias 
sociais, da prática fotográfica e de temas referentes ao universo feminino destinado a mulheres da terceira idade. 

Número de vagas: 30 
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Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 
Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação. 

Carga horária: 50 horas 
Dias e horários: Quinta-feira das 14:00 às 16:00. 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Pró-mídia cidadã: empoderamento das mulheres através de práticas midiáticas 
Descritivo: O Pró-mídia Cidadã – Empoderamento das Mulheres através de práticas midiáticas é um Projeto de Extensão da Unisul que busca 

ampliar as possibilidades de interação social e empoderamento das mulheres por meio de ações socioeducativas intermediadas 
pelo conhecimento acadêmico interdisciplinar e pelas ferramentas midiáticas. Serão oficinas de inclusão e utilização das mídias 
sociais, da prática fotográfica e de temas referentes ao universo feminino destinado a mulheres da terceira idade. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação. 
Carga horária: 50 horas 
Dias e horários: Quinta-feira das 08:00 às 10:00. 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: A violência contra a mulher 
Descritivo: O fenômeno da violência contra mulher: raízes históricas e contexto atual. Formas de violência contra a mulher. Violência de 

gênero. Lei Maria da Penha. Rede de proteção à mulher vítima de violência. Campanha sinal vermelho contra a violência 
doméstica. 

Número de vagas: 80 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação. 
Carga horária: 60 horas. 
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Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 19:00. 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Educação ambiental comunitária (PEEAC) 
Descritivo: O projeto está sendo desenvolvido com a comunidade sede da UNISUL, que vivencia problemas sociais, econômicos, educacionais 

e ambientais, evidenciando uma real necessidade de apoio da Universidade para busca de soluções. O projeto vem sendo 
desenvolvido desde fevereiro de 2017, com diversas ações no âmbito institucional e comunitário, envolvendo estudantes e 
professores da escola municipal, lideranças comunitárias, docentes e discentes dos cursos da UNISUL. Será instituída uma 
campanha para coleta de óleo caseiro usado, arrecadação de alimentos, manutenção do horto medicinal da comunidade. O óleo 
arrecadado será transformado em biodiesel, através de parceria desenvolvida com a AFUBRA.  

Número de vagas: 150 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 18:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: Empreendedorismo e inovação para empreendedor individual, microempresários e comunidade 
Descritivo: Empreendedorismo e empreendedores. Plano de negócios, Canvas e design thinking. Conceito e tipologias de Inovação. 

Empreendedores individuais e micro e pequenas empresas. Empreendimentos inovadores. Economia criativa. Empreendedorismo 
feminino. Empreendimentos sociais e inovação social. Cooperativismo, Apls e redes de cooperação. Ferramentas de inserção no 
mercado: instrumentos de marketing. Sustentabilidade, ecoinovações e os ODS. Globalização. Cidades inteligentes. 
Empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. O papel da liderança no empreendedorismo. Comunidades de 
aprendizagem. Lei de Proteção de Dados Pessoais no Empreendedorismo. Ambientes e espaços inovadores.  

Número de vagas: 50 
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Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 
Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação. 

Carga horária: 80 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21:00 
Modalidade: Presencial - Espaço Ânima Lab Unisul Tubarão 

 
Projeto: A cidade de Laguna nas relações internacionais: atendimento à prefeitura de Laguna no campo da paradiplomacia 
Descritivo: A Paradiplomacia nas Relações Internacionais. Introdução às práticas do profissional de Paradiplomacia. A importância histórica da 

cidade de Laguna. A economia, a geografia e a cultura de Laguna. Irmanamentos e prêmios internacionais para a cidade de Laguna.  
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 20:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Criação de comunidades de aprendizagem virtual para a formação continuada dos Professores da Educação Básica, a fim de 

discutir temas emergentes para o Plano Nacional de Educação (2025-2035) 
Descritivo: Vamos criar um Curso de Formação Continuada a ser ofertado aos Professores da Educação Basica. Para isso vamos ter duas 

etapas: 1) Preparar os estudantes para ministrar a formação, discutiremos os seguntes temas: Características de uma Comunidades 
de Aprendizagem. Formação Continuada: conceito e tipologia. Grupo de Estudos para o exercício da docência. Ambiente Virtual 
para Aprendizagem: questões éticas, metodologias ativas e estratégias de comunicação. Necessidades de Formação Continuada do 
professor da educação básica. Temas emergentes do novo Plano Nacional de Educação (2025-2035). 2) na etapa 2 vamos planejar, 
executar e avaliar a formação continuada. 

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

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação. 
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Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Sexta-feira das 10:00 às 12:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Saúde na gestação 
Descritivo: Este projeto tem como objetivo promover atividades de educação em saúde para gestantes do município de Tubarão, oferecido no 

formato presencial, por meio de palestras informativas e troca de saberes e valores entre as mulheres, sobre as diferentes 
mudanças que ocorrem nessa fase. O projeto permeará a interdisciplinaridade entre as competências e habilidades de vários 
cursos da Área da Saúde, como nutrição, odontologia, psicologia, fisioterapia, educação física, enfermagem e medicina. O Projeto 
prevê quatro encontros com o público-alvo (mulheres gestantes, companheiros, familiares, profissionais de saúde), além de 
reuniões do grupo para preparação das atividades.  

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 18:30 às 21:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Atenção interdisciplinar aos pacientes com disfunções neurofuncionais, ortofuncionais e cardiorrespiratórias e seus cuidadores 
Descritivo: Atendimento fisioterapêutico nas disfunções neurofuncionais, ortofuncionais e/ou cardiorrespiratórias 

Número de vagas: 50 
Público-alvo: Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia 
Carga horária: 100 horas 
Dias e horários: Segunda-feira, Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira das 08:00 às 18:00 
Modalidade: Presencial - Clínica Escola de Fisioterapia da Unisul 
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Projeto: Como ensinar matemática a luz da teoria histórico-cultural? 
Descritivo: Educação Matemática. Teoria Histórico-Cultural. Teoria do Ensino Desenvolvimental. Atividade Orientadora de Ensino. Atividade de 

Estudo. Tarefa de Estudo. Ações de Estudo. Situação Desencadeadora de Aprendizagem. Processos de ensino e aprendizagem. 
Modos de organização do ensino. Pensamento empírico. Pensamento teórico. Lógica formal. Lógica dialética. Conhecimento. 
Abstração. Generalização. Conceito. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Matemática - Licenciatura, Pedagogia,  
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Sexta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Presencial - Clínica Escola de Fisioterapia da Unisul 

 
Projeto: Letramento digital, cultura digital e formação na Educação Básica 
Descritivo: Cibercultura e as práticas letradas mediadas pelas tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC). Localizar, filtrar e 

avaliar criticamente informações disponibilizadas por meio da TDIC. A comunicação e suas novas linguagens, colaboração e a 
criatividade no ciberespaço. Importância da ética no ciberespaço. Emergências da segurança digital. A compreensão e inserção 
cultural e do sujeito com singularidades e formações identitárias e culturais próprias. Formação Continuada: conceito e tipologia. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Humanas e da Educação, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Sexta-feira das 13:30 às 16:30. 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Laboratório de leitura de textos acadêmicos 
Descritivo: Ciência, pesquisa e disseminação do conhecimento. Estrutura retórica de textos acadêmicos. Gêneros textuais-discursivos e 

comunidades científicas. Oficinas de análise de textos acadêmicos. 
Número de vagas: 30 
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Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 
Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 

Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:00 às 12:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Marketing jurídico, contábil e médico 
Descritivo: Conceitos, fundamentos e estratégias de Marketing. Plano de marketing. Estruturação do plano de marketing. Premissas 

estratégicas. Diagnóstico estratégico. Análise de portfólio de produto e da atratividade de mercado. Definição de objetivos e 
metas de marketing. Definição de estratégias de marketing. Definição de planos de ações. Metodologia de implementação e 
controle. Restrições em marketing. 

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Enfermagem, Fisioterapia, Gestão 

Hospitalar, Medicina, Nutrição, Odontologia, Direito, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro, Serviços 
Notariais e Registrais, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, 
Jornalismo, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Administração, Administração de Empresas, 
Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão Hospitalar, Marketing, Marketing 
- Bacharelado, Marketing Digital, Negócios Digitais, Processos Gerenciais 

Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 14:00 às 18:00 
Modalidade: Híbrido 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

ARARANGUÁ 

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

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

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

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

 
Projeto: Nutrição comportamental na prática clínica 
Descritivo: A Nutrição como prática clínica vem enfrentando inúmeros desafios desde que foi instituída como ciência. Infelizmente os 

resultados ainda são muito pontuais e voltados para o tratamento de condições já estabelecidas, em detrimento da prevenção. 
Para compreendermos a extensão dessa situação é só observar os crescentes números relacionados ao excesso de peso, incluindo 
obesidade, que atingem todas as faixas etárias e sexo. A chave para uma melhor disseminação do conhecimento em alimentação e 
saúde pode estar nos instrumentos utilizados para atingir esses objetivos, entre eles a incorporação da Nutrição Comportamental 
na prática clínica. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Nutrição, Psicologia 
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Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 10:30 às 12:30 
Modalidade: Digital 

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

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

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

 
Projeto: Direitos humanos e desenvolvimento sustentável na cidade de Araranguá/SC 
Descritivo: Direitos Humanos. Direitos Civis, Políticos, Sociais, Econômicos e Culturais. Desenvolvimento Sustentável. Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Meio Ambiente Sustentável. 
Número de vagas: 50 
Público-alvo: Direito, Administração, Ciências Contábeis 
Carga horária: 80 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: A violência contra a mulher 
Descritivo: O fenômeno da violência contra mulher: raízes históricas e contexto atual. Formas de violência contra a mulher. Violência de 
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gênero. Lei Maria da Penha. Rede de proteção à mulher vítima de violência. Campanha sinal vermelho contra a violência 
doméstica. 

Número de vagas: 80 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação. 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 19:00. 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Investigação, análise e redação no processo de pesquisa em educação 
Descritivo: (a) Discussões introdutórias em epistemologia e educação; (b) a pesquisa em Educação no Brasil: aspectos gerais; (c) introdução ao 

projeto de pesquisa em Educação: definição de tema, elaboração do problema de pesquisa, objetivos, justificativa e metodologia; 
(d) revisão bibliográfica e redação acadêmica. 

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Geografia – Licenciatura, Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: A cidade de Laguna nas relações internacionais: atendimento à prefeitura de Laguna no campo da paradiplomacia 
Descritivo: A Paradiplomacia nas Relações Internacionais. Introdução às práticas do profissional de Paradiplomacia. A importância histórica da 

cidade de Laguna. A economia, a geografia e a cultura de Laguna. Irmanamentos e prêmios internacionais para a cidade de Laguna.  
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 
Carga horária: 40 horas 
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Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 20:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Educação 20ambiental comunitária – PEEAC 
Descritivo: O projeto está sendo desenvolvido com a comunidade sede da UNISUL, que vivencia problemas sociais, econômicos, educacionais 

e ambientais, evidenciando uma real necessidade de apoio da Universidade para busca de soluções. O projeto vem sendo 
desenvolvido desde fevereiro de 2017, com diversas ações no âmbito institucional e comunitário, envolvendo estudantes e 
professores da escola municipal, lideranças comunitárias, docentes e discentes dos cursos da UNISUL. Será instituída uma 
campanha para coleta de óleo caseiro usado, arrecadação de alimentos, manutenção do horto medicinal da comunidade. O óleo 
arrecadado será transformado em biodiesel, através de parceria desenvolvida com a AFUBRA.  

Número de vagas: 150 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 18:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: Laboratório de leitura de textos acadêmicos 
Descritivo: Ciência, pesquisa e disseminação do conhecimento. Estrutura retórica de textos acadêmicos. Gêneros textuais-discursivos e 

comunidades científicas. Oficinas de análise de textos acadêmicos. 
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:00 às 12:00 
Modalidade: Digital 
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Projeto: Marketing jurídico, contábil e médico 
Descritivo: Conceitos, fundamentos e estratégias de Marketing. Plano de marketing. Estruturação do plano de marketing. Premissas 

estratégicas. Diagnóstico estratégico. Análise de portfólio de produto e da atratividade de mercado. Definição de objetivos e 
metas de marketing. Definição de estratégias de marketing. Definição de planos de ações. Metodologia de implementação e 
controle. Restrições em marketing. 

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Enfermagem, Fisioterapia, Gestão 

Hospitalar, Medicina, Nutrição, Odontologia, Direito, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro, Serviços 
Notariais e Registrais, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, 
Jornalismo, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Administração, Administração de Empresas, 
Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão Hospitalar, Marketing, Marketing 
- Bacharelado, Marketing Digital, Negócios Digitais, Processos Gerenciais 

Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 14:00 às 18:00 
Modalidade: Híbrido 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

BRAÇO DO NORTE 

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

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

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

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

 
Projeto: Nutrição comportamental na prática clínica 
Descritivo: A Nutrição como prática clínica vem enfrentando inúmeros desafios desde que foi instituída como ciência. Infelizmente os 

resultados ainda são muito pontuais e voltados para o tratamento de condições já estabelecidas, em detrimento da prevenção. 
Para compreendermos a extensão dessa situação é só observar os crescentes números relacionados ao excesso de peso, incluindo 
obesidade, que atingem todas as faixas etárias e sexo. A chave para uma melhor disseminação do conhecimento em alimentação e 
saúde pode estar nos instrumentos utilizados para atingir esses objetivos, entre eles a incorporação da Nutrição Comportamental 
na prática clínica. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Nutrição, Psicologia 
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Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 10:30 às 12:30 
Modalidade: Digital 

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

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

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

 
Projeto: A violência contra a mulher 
Descritivo: O fenômeno da violência contra mulher: raízes históricas e contexto atual. Formas de violência contra a mulher. Violência de 

gênero. Lei Maria da Penha. Rede de proteção à mulher vítima de violência. Campanha sinal vermelho contra a violência 
doméstica. 

Número de vagas: 80 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação. 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 19:00. 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Investigação, análise e redação no processo de pesquisa em educação 
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Descritivo: (a) Discussões introdutórias em epistemologia e educação; (b) a pesquisa em Educação no Brasil: aspectos gerais; (c) introdução ao 
projeto de pesquisa em Educação: definição de tema, elaboração do problema de pesquisa, objetivos, justificativa e metodologia; 
(d) revisão bibliográfica e redação acadêmica. 

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Geografia – Licenciatura, Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: A cidade de Laguna nas relações internacionais: atendimento à prefeitura de Laguna no campo da paradiplomacia 
Descritivo: A Paradiplomacia nas Relações Internacionais. Introdução às práticas do profissional de Paradiplomacia. A importância histórica da 

cidade de Laguna. A economia, a geografia e a cultura de Laguna. Irmanamentos e prêmios internacionais para a cidade de Laguna.  
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 20:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Educação 24ambiental comunitária – PEEAC 
Descritivo: O projeto está sendo desenvolvido com a comunidade sede da UNISUL, que vivencia problemas sociais, econômicos, educacionais 

e ambientais, evidenciando uma real necessidade de apoio da Universidade para busca de soluções. O projeto vem sendo 
desenvolvido desde fevereiro de 2017, com diversas ações no âmbito institucional e comunitário, envolvendo estudantes e 
professores da escola municipal, lideranças comunitárias, docentes e discentes dos cursos da UNISUL. Será instituída uma 
campanha para coleta de óleo caseiro usado, arrecadação de alimentos, manutenção do horto medicinal da comunidade. O óleo 
arrecadado será transformado em biodiesel, através de parceria desenvolvida com a AFUBRA.  

Número de vagas: 150 
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Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 
Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 

Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 18:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: Laboratório de leitura de textos acadêmicos 
Descritivo: Ciência, pesquisa e disseminação do conhecimento. Estrutura retórica de textos acadêmicos. Gêneros textuais-discursivos e 

comunidades científicas. Oficinas de análise de textos acadêmicos. 
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:00 às 12:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Marketing jurídico, contábil e médico 
Descritivo: Conceitos, fundamentos e estratégias de Marketing. Plano de marketing. Estruturação do plano de marketing. Premissas 

estratégicas. Diagnóstico estratégico. Análise de portfólio de produto e da atratividade de mercado. Definição de objetivos e 
metas de marketing. Definição de estratégias de marketing. Definição de planos de ações. Metodologia de implementação e 
controle. Restrições em marketing. 

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Enfermagem, Fisioterapia, Gestão 

Hospitalar, Medicina, Nutrição, Odontologia, Direito, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro, Serviços 
Notariais e Registrais, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, 
Jornalismo, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Administração, Administração de Empresas, 
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Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão Hospitalar, Marketing, Marketing 
- Bacharelado, Marketing Digital, Negócios Digitais, Processos Gerenciais 

Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 14:00 às 18:00 
Modalidade: Híbrido 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

IÇARA 

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

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

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

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

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

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

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 20:00. 
Modalidade: Digital 
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Projeto: A violência contra a mulher 
Descritivo: O fenômeno da violência contra mulher: raízes históricas e contexto atual. Formas de violência contra a mulher. Violência de 

gênero. Lei Maria da Penha. Rede de proteção à mulher vítima de violência. Campanha sinal vermelho contra a violência 
doméstica. 

Número de vagas: 80 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação. 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 19:00. 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Nutrição comportamental na prática clínica 
Descritivo: A Nutrição como prática clínica vem enfrentando inúmeros desafios desde que foi instituída como ciência. Infelizmente os 

resultados ainda são muito pontuais e voltados para o tratamento de condições já estabelecidas, em detrimento da prevenção. 
Para compreendermos a extensão dessa situação é só observar os crescentes números relacionados ao excesso de peso, incluindo 
obesidade, que atingem todas as faixas etárias e sexo. A chave para uma melhor disseminação do conhecimento em alimentação e 
saúde pode estar nos instrumentos utilizados para atingir esses objetivos, entre eles a incorporação da Nutrição Comportamental 
na prática clínica. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Nutrição, Psicologia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 10:30 às 12:30 
Modalidade: Digital 
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Projeto: Investigação, análise e redação no processo de pesquisa em educação 
Descritivo: (a) Discussões introdutórias em epistemologia e educação; (b) a pesquisa em Educação no Brasil: aspectos gerais; (c) introdução ao 

projeto de pesquisa em Educação: definição de tema, elaboração do problema de pesquisa, objetivos, justificativa e metodologia; 
(d) revisão bibliográfica e redação acadêmica. 

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Geografia – Licenciatura, Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: A cidade de Laguna nas relações internacionais: atendimento à prefeitura de Laguna no campo da paradiplomacia 
Descritivo: A Paradiplomacia nas Relações Internacionais. Introdução às práticas do profissional de Paradiplomacia. A importância histórica da 

cidade de Laguna. A economia, a geografia e a cultura de Laguna. Irmanamentos e prêmios internacionais para a cidade de Laguna.  
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 20:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Educação 29ambiental comunitária – PEEAC 
Descritivo: O projeto está sendo desenvolvido com a comunidade sede da UNISUL, que vivencia problemas sociais, econômicos, educacionais 

e ambientais, evidenciando uma real necessidade de apoio da Universidade para busca de soluções. O projeto vem sendo 
desenvolvido desde fevereiro de 2017, com diversas ações no âmbito institucional e comunitário, envolvendo estudantes e 
professores da escola municipal, lideranças comunitárias, docentes e discentes dos cursos da UNISUL. Será instituída uma 
campanha para coleta de óleo caseiro usado, arrecadação de alimentos, manutenção do horto medicinal da comunidade. O óleo 
arrecadado será transformado em biodiesel, através de parceria desenvolvida com a AFUBRA.  
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Número de vagas: 150 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 18:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: Laboratório de leitura de textos acadêmicos 
Descritivo: Ciência, pesquisa e disseminação do conhecimento. Estrutura retórica de textos acadêmicos. Gêneros textuais-discursivos e 

comunidades científicas. Oficinas de análise de textos acadêmicos. 
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:00 às 12:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Marketing jurídico, contábil e médico 
Descritivo: Conceitos, fundamentos e estratégias de Marketing. Plano de marketing. Estruturação do plano de marketing. Premissas 

estratégicas. Diagnóstico estratégico. Análise de portfólio de produto e da atratividade de mercado. Definição de objetivos e 
metas de marketing. Definição de estratégias de marketing. Definição de planos de ações. Metodologia de implementação e 
controle. Restrições em marketing. 

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Enfermagem, Fisioterapia, Gestão 

Hospitalar, Medicina, Nutrição, Odontologia, Direito, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro, Serviços 
Notariais e Registrais, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, 
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Jornalismo, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Administração, Administração de Empresas, 
Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão Hospitalar, Marketing, Marketing 
- Bacharelado, Marketing Digital, Negócios Digitais, Processos Gerenciais 

Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 14:00 às 18:00 
Modalidade: Híbrido 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

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

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

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

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

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

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

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

Projeto: Nutrição comportamental na prática clínica 
Descritivo: A Nutrição como prática clínica vem enfrentando inúmeros desafios desde que foi instituída como ciência. Infelizmente os 

resultados ainda são muito pontuais e voltados para o tratamento de condições já estabelecidas, em detrimento da prevenção. 
Para compreendermos a extensão dessa situação é só observar os crescentes números relacionados ao excesso de peso, incluindo 
obesidade, que atingem todas as faixas etárias e sexo. A chave para uma melhor disseminação do conhecimento em alimentação e 
saúde pode estar nos instrumentos utilizados para atingir esses objetivos, entre eles a incorporação da Nutrição Comportamental 
na prática clínica. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Nutrição, Psicologia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 10:30 às 12:30 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: A cidade de Laguna nas relações internacionais: atendimento à prefeitura de Laguna no campo da paradiplomacia 
Descritivo: A Paradiplomacia nas Relações Internacionais. Introdução às práticas do profissional de Paradiplomacia. A importância histórica da 

cidade de Laguna. A economia, a geografia e a cultura de Laguna. Irmanamentos e prêmios internacionais para a cidade de Laguna.  
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 20:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Unisul na promoção à segurança alimentar e higiênica 
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Descritivo: Segurança alimentar no Brasil. Doenças transmitidas por alimentos. Bons hábitos de higiene pessoal e seu impacto na prevenção 
de doenças. Direito à alimentação. Diagnóstico de famílias em situação de risco. Métodos de conexão da comunidade à instituição. 
Políticas públicas de saúde. Organização de campanhas de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal.  

Número de vagas: 80 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 80 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 09:00 às 12:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Unisul na promoção à segurança alimentar e higiênica 
Descritivo: Segurança alimentar no Brasil. Doenças transmitidas por alimentos. Bons hábitos de higiene pessoal e seu impacto na prevenção 

de doenças. Direito à alimentação. Diagnóstico de famílias em situação de risco. Métodos de conexão da comunidade à instituição. 
Políticas públicas de saúde. Organização de campanhas de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal.  

Número de vagas: 80 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 80 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Híbrido 

  
Projeto: Educação 34ambiental comunitária – PEEAC 
Descritivo: O projeto está sendo desenvolvido com a comunidade sede da UNISUL, que vivencia problemas sociais, econômicos, educacionais 

e ambientais, evidenciando uma real necessidade de apoio da Universidade para busca de soluções. O projeto vem sendo 
desenvolvido desde fevereiro de 2017, com diversas ações no âmbito institucional e comunitário, envolvendo estudantes e 
professores da escola municipal, lideranças comunitárias, docentes e discentes dos cursos da UNISUL. Será instituída uma 
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campanha para coleta de óleo caseiro usado, arrecadação de alimentos, manutenção do horto medicinal da comunidade. O óleo 
arrecadado será transformado em biodiesel, através de parceria desenvolvida com a AFUBRA.  

Número de vagas: 150 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 18:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: Laboratório de leitura de textos acadêmicos 
Descritivo: Ciência, pesquisa e disseminação do conhecimento. Estrutura retórica de textos acadêmicos. Gêneros textuais-discursivos e 

comunidades científicas. Oficinas de análise de textos acadêmicos. 
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:00 às 12:00 
Modalidade: Digital 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

CONTINENTE 

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

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

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

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

 
Projeto: A praça como um espaço inclusivo 
Descritivo: A praça é um espaço público, um lugar de encontro e vivência urbana. Espaço de troca e socilização onde ocorre a formação de 

construção da cidadania e pertencimento do lugar. Espaço democrático que deve ser um lugar de integração da população, desta 
forma, deve ser acolhedor e permitira a integração dos váriaos públicos. Vivemos uma realizada que ainda ocorre a segregação 
urbana, principalmente das pessoas com deficiência. Usufruir um espaço público vai além da ocupação territorial do mesmo, 
envolve a compreensão da história e formação do espaço. O projeto de extensão visa incentivar a inclusão do espaço público. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Design – Bacharelado, Design de Interiores, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, 

Design Gráfico – Bacharelado; Arte e Educação, Pedagogia, Pedagogia – Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
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Psicologia;  
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:30 às 11:30 
Modalidade: Presencial – Unisul – Dib Mussi 

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

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

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

 
Projeto: Promoção da inovação e empreendedorismo na Grande Florianópolis 
Descritivo: O projeto de extensão Promoção da Inovação e Empreendedorismo na Grande Florianópolis tem como proposta acadêmica ações 

que visam auxiliar os empreendedores da região no gerenciamento do negócio, trabalhando com temáticas relacionadas a ética 
empresarial e sustentabilidade socioambiental.  

Número de vagas: 50 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Jurídicas, Engenharias, Gestão e 

Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quinta-feira das 16:00 às 18:00. 
Modalidade: Digital 
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Projeto: Nutrição comportamental na prática clínica 
Descritivo: A Nutrição como prática clínica vem enfrentando inúmeros desafios desde que foi instituída como ciência. Infelizmente os 

resultados ainda são muito pontuais e voltados para o tratamento de condições já estabelecidas, em detrimento da prevenção. 
Para compreendermos a extensão dessa situação é só observar os crescentes números relacionados ao excesso de peso, incluindo 
obesidade, que atingem todas as faixas etárias e sexo. A chave para uma melhor disseminação do conhecimento em alimentação e 
saúde pode estar nos instrumentos utilizados para atingir esses objetivos, entre eles a incorporação da Nutrição Comportamental 
na prática clínica. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Nutrição, Psicologia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 10:30 às 12:30 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Grupo de orientação e proteção de animais silvestres (GOPAS) 
Descritivo: Vários animais apresentam risco de extinção na grande Florianópolis, sendo extremamente valioso atuar enquanto instituição para 

ser lembrado pela opinião pública. A Unisul conta com mais de 200 alunos de veterinária e áreas afins que procuram se engajar em 
causas sociais, fornecendo uma força de trabalho e orientação que pode atingir diversos ramos da sociedade civil e atuar de 
maneira eficiente nas propostas, objetivos e metas idealizados neste projeto.  

Número de vagas: 250 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 12:00 às 13:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Investigação, análise e redação no processo de pesquisa em educação 
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Descritivo: (a) Discussões introdutórias em epistemologia e educação; (b) a pesquisa em Educação no Brasil: aspectos gerais; (c) introdução ao 
projeto de pesquisa em Educação: definição de tema, elaboração do problema de pesquisa, objetivos, justificativa e metodologia; 
(d) revisão bibliográfica e redação acadêmica. 

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Geografia – Licenciatura, Ciências Biológicas – Licenciatura, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: A cidade de Laguna nas relações internacionais: atendimento à prefeitura de Laguna no campo da paradiplomacia 
Descritivo: A Paradiplomacia nas Relações Internacionais. Introdução às práticas do profissional de Paradiplomacia. A importância histórica da 

cidade de Laguna. A economia, a geografia e a cultura de Laguna. Irmanamentos e prêmios internacionais para a cidade de Laguna.  
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 20:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Let´s go green!!!! A Unisul rumo a sustentabilidade ambiental 
Descritivo: Os ODS´s incentivam a sociedade a considerar as questões ambientais como relevantes e assim, países signatários da ONU são 

instados a considerar políticas que orientem organismos internos às práticas de Gestão Ambiental. Especificamente no setor 
educacional, as IES têm intensificado esforços na melhoria do Desempenho Sustentável. Essa preocupação se manifesta no ranking 
Green Metrics, criado pela pela Universidade da Indonésia. O ranking tem por objetivo o combate às mudanças climáticas globais, 
conservação de energia e água, reciclagem e transporte verde, bem como a mudança de comportamento e atenção ao meio 
ambiente. Atualmente o ranking conta com 956 universidades em 80 países. 

Número de vagas: 80 
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Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Jurídicas, Engenharias, Gestão e 
Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 

Carga horária: 120 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Educação e justiça 
Descritivo: Estudo da interface entre educação e justiça. Projeto de intervenção social-educativa. 

Número de vagas: 35 
Público-alvo: Pedagogia, Pedagogia – Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, 

Ciências Jurídicas 
Carga horária: 40 horas. 
Dias e horários: Terça-feira das 17:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Urbanidades 
Descritivo: O projeto de extensão Urbanidades busca trabalhar com as temáticas da pedagogia da cidade, espaços pedagógicos, direito á 

cidade, vida urbana, vivências urbanas e arquitetônicas. Tais temáticas serão estudas na teoria e na prática em espaços da 
educação formal, ou seja, junto as escolas de ensino infantil, básico e fundamental. O conceito que nortearão os trabalhos é o de 
cidade educadora. A discussão da formação do cidadão apresenta-se comumente no contexto da educação formal (da escola), mas 
há outros contextos de compreensão que deveríamos considerar e aqui enfatizamos a cidade, entendido como algo mais amplo, 
incluindo-a como agente educador em todas as dimensões da educação.  

Número de vagas: 200 
Público-alvo: Pedagogia, Pedagogia – Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, 

Ciências Jurídicas 
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Carga horária: 80 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Laboratório de leitura de textos acadêmicos 
Descritivo: Ciência, pesquisa e disseminação do conhecimento. Estrutura retórica de textos acadêmicos. Gêneros textuais-discursivos e 

comunidades científicas. Oficinas de análise de textos acadêmicos. 
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:00 às 12:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: A violência contra a mulher 
Descritivo: O fenômeno da violência contra mulher: raízes históricas e contexto atual. Formas de violência contra a mulher. Violência de 

gênero. Lei Maria da Penha. Rede de proteção à mulher vítima de violência. Campanha sinal vermelho contra a violência 
doméstica. 

Número de vagas: 80 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação. 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 19:00. 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: SOMAR – Somando ideias e ações 
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Descritivo: O projeto tem o objetivo de produzir debates, rodas de conversa, lives, palestras, informes, eventos, produtos e serviços acerca de 
diversos temas, sempre adaptados ao público alvo das ações. Ainda pretende estimular a troca de 42abers entre acadêmicos e 
comunidade através do desenvolvimento de estratégias lúdicas a disseminação do conhecimento nas escolas e comunidade em 
geral. A proposta do projeto é a cada ano agregar novas temáticas e assim atingir novos públicos. A temática a ser abordada inclui 
Saúde, direito e cidadania de crianças e jovens, dignidade menstrual, Saúde sexual, saúde pessoal e bucal, educação para 
prevenção contra abuso sexual infantil, saúde do idoso.  

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gerontologia Educacional, Nutrição, Odontologia; 

Psicologia; Direito 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:30 às 11:30 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Educação 42ambiental comunitária – PEEAC 
Descritivo: O projeto está sendo desenvolvido com a comunidade sede da UNISUL, que vivencia problemas sociais, econômicos, educacionais 

e ambientais, evidenciando uma real necessidade de apoio da Universidade para busca de soluções. O projeto vem sendo 
desenvolvido desde fevereiro de 2017, com diversas ações no âmbito institucional e comunitário, envolvendo estudantes e 
professores da escola municipal, lideranças comunitárias, docentes e discentes dos cursos da UNISUL. Será instituída uma 
campanha para coleta de óleo caseiro usado, arrecadação de alimentos, manutenção do horto medicinal da comunidade. O óleo 
arrecadado será transformado em biodiesel, através de parceria desenvolvida com a AFUBRA.  

Número de vagas: 150 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 18:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido. 
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Projeto: Conexão para o exercício da cidadania e de dignidade para refugiados na Grande Florianópolis 
Descritivo: Atuar, auxiliar e compreender os principais desafios que enfrentam refugiados em sua inserção no mercado de trabalho e 

cidadania, e produzir soluções práticas e normativas que possam contribuir para a garantia desse direito. Ainda promover 
orientações sobre acesso a direitos e favorecendo a articulação entre pessoas migrantes e refugiadas e a equipe da instituição 
parceira que representa a ACNUR e OIM na Região da Grande Florianópolis, chamada Círculos de Hospitalidade; esta forma, o 
projeto demonstra sua importância ao público-alvo externo (imigrantes) e internos (estudantes extensionistas da UNISUL).  

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Gestão e Negócios 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 19:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Futuro cidadão empreendedor 
Descritivo: O projeto tem como objetivo empoderar a comunidade escolar, por meio da capacitação de professores da rede pública do 

Município de Palhoça em educação empreendedora - expressa em três pilares: criatividade, empreendedorismo e economia 
doméstica, permitindo que visualizem e apliquem os conhecimentos de administração no seu cotidiano, a fim de resgatar os elos de 
convivência e inserção social e econômica desses agentes, de forma a intensificar o exercício da cidadania e garantir geração de 
renda, potencializando a redução da desigualdade social, criminalidade e violência. 

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

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Terça-feira das 16:30 às 18:30 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Jovem Mentor 
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Descritivo: O projeto Jovem Mentor tem como objetivo inserir o estudante extensionista da Unisul nas atividades de mentoria do INAITEC, 
capacitando-o, a fim de apoiar empreendedores locais do ecossistema de inovação, no que se refere à validação de negócios e 
orientações jurídicas para abertura de negócios. Temáticas abordadas: Ecossistema de Inovação; Parques tecnológicos e 
incubadoras; Mentorias empresariais; Ferramentas para validação de negócios; e Orientações jurídicas para abertura de negócios.  

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

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Terça-feira das 17:30 às 19:30 
Modalidade: Híbrido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

FLORIANÓPOLIS 

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

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

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

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

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

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

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

Projeto: Promoção da inovação e empreendedorismo na Grande Florianópolis 
Descritivo: O projeto de extensão Promoção da Inovação e Empreendedorismo na Grande Florianópolis tem como proposta acadêmica ações 

que visam auxiliar os empreendedores da região no gerenciamento do negócio, trabalhando com temáticas relacionadas a ética 
empresarial e sustentabilidade socioambiental.  

Número de vagas: 50 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Jurídicas, Engenharias, Gestão e 

Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quinta-feira das 16:00 às 18:00. 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Banco de dentes humanos da faculdade Unisul de Florianópolis 
Descritivo: O projeto visa suprir as necessidades do curso de Odontologia, através do fornecimento de dentes humanos para treinamento 

laboratorial pré-clínico, demonstração de procedimentos e execução de pesquisas. Dentes extraídos na clínica de Odontologia da 
faculdade passarão por um controle rígido de procedimentos (recepção, limpeza, desinfecção, catalogação e armazenamento). Os 
alunos participantes do projeto serão responsáveis pela organização do fluxo dos dentes doados, desde sua recepção até sua 
destinação final, passando pela execução de todas as etapas de manipulação dos dentes até o cadastramento e arquivamento dos 
dados dos doares e beneficiários. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Odontologia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Segunda e Terça-feira das 14:00 às 18:00 
Modalidade: Presencial 
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Projeto: Nutrição comportamental na prática clínica 
Descritivo: A Nutrição como prática clínica vem enfrentando inúmeros desafios desde que foi instituída como ciência. Infelizmente os 

resultados ainda são muito pontuais e voltados para o tratamento de condições já estabelecidas, em detrimento da prevenção. 
Para compreendermos a extensão dessa situação é só observar os crescentes números relacionados ao excesso de peso, incluindo 
obesidade, que atingem todas as faixas etárias e sexo. A chave para uma melhor disseminação do conhecimento em alimentação e 
saúde pode estar nos instrumentos utilizados para atingir esses objetivos, entre eles a incorporação da Nutrição Comportamental 
na prática clínica. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Nutrição, Psicologia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 10:30 às 12:30 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Grupo de orientação e proteção de animais silvestres (GOPAS) 
Descritivo: Vários animais apresentam risco de extinção na grande Florianópolis, sendo extremamente valioso atuar enquanto instituição para 

ser lembrado pela opinião pública. A Unisul conta com mais de 200 alunos de veterinária e áreas afins que procuram se engajar em 
causas sociais, fornecendo uma força de trabalho e orientação que pode atingir diversos ramos da sociedade civil e atuar de 
maneira eficiente nas propostas, objetivos e metas idealizados neste projeto.  

Número de vagas: 250 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 12:00 às 13:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Investigação, análise e redação no processo de pesquisa em educação 
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Descritivo: (a) Discussões introdutórias em epistemologia e educação; (b) a pesquisa em Educação no Brasil: aspectos gerais; (c) introdução ao 
projeto de pesquisa em Educação: definição de tema, elaboração do problema de pesquisa, objetivos, justificativa e metodologia; 
(d) revisão bibliográfica e redação acadêmica. 

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Geografia – Licenciatura, Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: A cidade de Laguna nas relações internacionais: atendimento à prefeitura de Laguna no campo da paradiplomacia 
Descritivo: A Paradiplomacia nas Relações Internacionais. Introdução às práticas do profissional de Paradiplomacia. A importância histórica da 

cidade de Laguna. A economia, a geografia e a cultura de Laguna. Irmanamentos e prêmios internacionais para a cidade de Laguna.  
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 20:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Triagem e atendimento de urgências odontológicas da faculdade Unisul de Florianópolis 
Descritivo: O projeto visa oferecer atendimento de urgências odontológicas de modo a atender as necessidades imediatas por atendimento 

especializado e oferecer aos alunos treinamento para a resolução desses problemas. Será ofertado também um serviço de triagem 
de pacientes, que serão classificados de acordo com o grau de complexidade de tratamento exigido, para o adequado 
encaminhamento e resolução dos casos dentro dos estágios clínicos do curso. Assim, será possível mapear as necessidades da 
comunidade, bem como melhor planejar os serviços oferecidos, respondendo aos anseios dos pacientes e alunos. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Odontologia 
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Carga horária: 120 horas 
Dias e horários: Segunda e Quarta-feira das 14:00 às 18:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Let´s go green!!!! A Unisul rumo a sustentabilidade ambiental 
Descritivo: Os ODS´s incentivam a sociedade a considerar as questões ambientais como relevantes e assim, países signatários da ONU são 

instados a considerar políticas que orientem organismos internos às práticas de Gestão Ambiental. Especificamente no setor 
educacional, as IES têm intensificado esforços na melhoria do Desempenho Sustentável. Essa preocupação se manifesta no ranking 
Green Metrics, criado pela pela Universidade da Indonésia. O ranking tem por objetivo o combate às mudanças climáticas globais, 
conservação de energia e água, reciclagem e transporte verde, bem como a mudança de comportamento e atenção ao meio 
ambiente. Atualmente o ranking conta com 956 universidades em 80 países. 

Número de vagas: 80 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Jurídicas, Engenharias, Gestão e 

Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 120 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Educação e justiça 
Descritivo: Estudo da interface entre educação e justiça. Projeto de intervenção social-educativa. 

Número de vagas: 35 
Público-alvo: Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, 

Ciências Jurídicas 
Carga horária: 40 horas. 
Dias e horários: Terça-feira das 17:00 às 19:00 
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Modalidade: Híbrido 
 

Projeto: Ecomuseu tabuleiro: jogos e produtos para educação ambiental e científica nos parques ambientais da grande Florianópolis/SC 
Descritivo: O projeto visa desenvolver atividades, jogos e produtos de apoio à Educação Ambiental e Científica em Parques Ambientais na 

região da Grande Florianópolis, por meio de estratégias e métodos de design thinking e gamificação. Em 2023-1 seguimos 
atendendo ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em especial ao ECOMUSEU TABULEIRO, que tem como missão promover a 
Educação Ambiental e uso Público por meio da arte, cultura e da ciência contribuindo para conservação da natureza e 
fortalecimento das relações comunitárias. Este projeto é promovido pelo Escritório Modelo de Design da Unisul ( 
https://www.unisul.br/servicos-comunidade/ ).  

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Jurídicas, Engenharias, Gestão e 

Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Segunda-feira das 16:00 às 18:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Moradia legal 
Descritivo: O Município de Florianópolis é marcado pela presença dos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por 

população de baixa renda, cuja caracterização (baixa renda) depende de ato do Poder Executivo Municipal. A irregularidade no 
município é regra e não exceção. Essa realidade precisa ser modificada. Existem famílias que vivem de forma irregular porque não 
lhes foi reservada uma alternativa legal de moradia.  

Número de vagas: 200 
Público-alvo: Direito 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quinta-feira das 18:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido 
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Projeto: O que é fake e o que é news: lendo em redes sociais 
Descritivo: O que é fake e o que é news. Como se profuz a (des)informação. Leitura e autoria em espaços enunciativos informatizados (redes 

sociais e aplicativos de mensagens). Compreendendo memes e outras textualidades digitais.  
Número de vagas: 50 
Público-alvo: Ciências Humanas e da Educação, Comunicação e Artes 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Segunda-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: O que é fake e o que é news: lendo em redes sociais 
Descritivo: O que é fake e o que é news. Como se profuz a (des)informação. Leitura e autoria em espaços enunciativos informatizados (redes 

sociais e aplicativos de mensagens). Compreendendo memes e outras textualidades digitais.  
Número de vagas: 50 
Público-alvo: Ciências Humanas e da Educação, Comunicação e Artes 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Laboratório de leitura de textos acadêmicos 
Descritivo: Ciência, pesquisa e disseminação do conhecimento. Estrutura retórica de textos acadêmicos. Gêneros textuais-discursivos e 

comunidades científicas. Oficinas de análise de textos acadêmicos. 
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
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Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:00 às 12:00 
Modalidade: Digital 

  
Projeto: Unisul Semeando cidadania 
Descritivo: O objetivo geral é empoderar a comunidade do entorno com noções de direitos fundamentais, permitindo que assimilem e 

apliquem os conhecimentos jurídicos abordados de forma a intensificar o exercício da cidadania, promovendo a compreensão e 
percepção não só de direitos, mas também os deveres, garantindo a harmonia, além de potencializar a redução da desigualdade 
social, criminalidade e violência, reduzindo a vulnerabilidade jurídica. Os conteúdos de abordagem são: Direitos Fundamentais e 
Individuais. Violência Doméstica, de Gênero, na Escola. Direito do Cidadania em contexto escolar. Menor Aprendiz. (outros surgem 
do mapeamento realizado pelo aluno no local do desenvolvimento da atividade) 

Número de vagas: 50 
Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios, TI e 

Computação. 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quinta-feira das 08:00 às 10:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Unisul Semeando cidadania 
Descritivo: O objetivo geral é empoderar a comunidade do entorno com noções de direitos fundamentais, permitindo que assimilem e 

apliquem os conhecimentos jurídicos abordados de forma a intensificar o exercício da cidadania, promovendo a compreensão e 
percepção não só de direitos, mas também os deveres, garantindo a harmonia, além de potencializar a redução da desigualdade 
social, criminalidade e violência, reduzindo a vulnerabilidade jurídica. Os conteúdos de abordagem são: Direitos Fundamentais e 
Individuais. Violência Doméstica, de Gênero, na Escola. Direito do Cidadania em contexto escolar. Menor Aprendiz. (outros surgem 
do mapeamento realizado pelo aluno no local do desenvolvimento da atividade) 

Número de vagas: 50 
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Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios, TI e 
Computação. 

Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quinta-feira das 18:00 às 19:50 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: A violência contra a mulher 
Descritivo: O fenômeno da violência contra mulher: raízes históricas e contexto atual. Formas de violência contra a mulher. Violência de 

gênero. Lei Maria da Penha. Rede de proteção à mulher vítima de violência. Campanha sinal vermelho contra a violência 
doméstica. 

Número de vagas: 80 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação. 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 19:00. 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: SOMAR – Somando ideias e ações 
Descritivo: O projeto tem o objetivo de produzir debates, rodas de conversa, lives, palestras, informes, eventos, produtos e serviços acerca de 

diversos temas, sempre adaptados ao público alvo das ações. Ainda pretende estimular a troca de saberes entre acadêmicos e 
comunidade através do desenvolvimento de estratégias lúdicas a disseminação do conhecimento nas escolas e comunidade em 
geral. A proposta do projeto é a cada ano agregar novas temáticas e assim atingir novos públicos. A temática a ser abordada inclui 
Saúde, direito e cidadania de crianças e jovens, dignidade menstrual, Saúde sexual, saúde pessoal e bucal, educação para 
prevenção contra abuso sexual infantil, saúde do idoso.  

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gerontologia Educacional, Nutrição, Odontologia; 
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Psicologia; Direito 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:30 às 11:30 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: A praça como um espaço inclusivo 
Descritivo: A praça é um espaço público, um lugar de encontro e vivência urbana. Espaço de troca e socilização onde ocorre a formação de 

construção da cidadania e pertencimento do lugar. Espaço democrático que deve ser um lugar de integração da população, desta 
forma, deve ser acolhedor e permitira a integração dos váriaos públicos. Vivemos uma realizada que ainda ocorre a segregação 
urbana, principalmente das pessoas com deficiência. Usufruir um espaço público vai além da ocupação territorial do mesmo, 
envolve a compreensão da história e formação do espaço. O projeto de extensão visa incentivar a inclusão do espaço público. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Design - Bacharelado, Design de Interiores, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, 

Design Gráfico – Bacharelado; Arte e Educação, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
Psicologia;  

Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:30 às 11:30 
Modalidade: Presencial - Unisul - Dib Mussi 

 
Projeto: Educação 54ambiental comunitária – PEEAC 
Descritivo: O projeto está sendo desenvolvido com a comunidade sede da UNISUL, que vivencia problemas sociais, econômicos, educacionais 

e ambientais, evidenciando uma real necessidade de apoio da Universidade para busca de soluções. O projeto vem sendo 
desenvolvido desde fevereiro de 2017, com diversas ações no âmbito institucional e comunitário, envolvendo estudantes e 
professores da escola municipal, lideranças comunitárias, docentes e discentes dos cursos da UNISUL. Será instituída uma 
campanha para coleta de óleo caseiro usado, arrecadação de alimentos, manutenção do horto medicinal da comunidade. O óleo 
arrecadado será transformado em biodiesel, através de parceria desenvolvida com a AFUBRA.  
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Número de vagas: 150 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 18:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: Conexão para o exercício da cidadania e de dignidade para refugiados na Grande Florianópolis 
Descritivo: Atuar, auxiliar e compreender os principais desafios que enfrentam refugiados em sua inserção no mercado de trabalho e 

cidadania, e produzir soluções práticas e normativas que possam contribuir para a garantia desse direito. Ainda promover 
orientações sobre acesso a direitos e favorecendo a articulação entre pessoas migrantes e refugiadas e a equipe da instituição 
parceira que representa a ACNUR e OIM na Região da Grande Florianópolis, chamada Círculos de Hospitalidade; esta forma, o 
projeto demonstra sua importância ao público-alvo externo (imigrantes) e internos (estudantes extensionistas da UNISUL).  

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Gestão e Negócios 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 19:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Design thinking aplicado às identidades visuais do terceiro setor 
Descritivo: O QUE É DESIGN THINKING? FERRAMENTAS DO DESIGN THINKER. O DESIGN THINKER NAS ORGANIZAÇÕES. O DESIGN THINKING E 

O EMPREENDEDORISMO SOCIAL. O DESIGN THINKING E A INTERDISCIPLINARIDADE. DESIGN EMOCIONAL E ARQUETÍPICO. 
IDENTIDADES VISUAIS. DESIGN GRÁFICO.  

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Design, Design – Bacharelado, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, 

Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda,  
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Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Futuro cidadão empreendedor 
Descritivo: O projeto tem como objetivo empoderar a comunidade escolar, por meio da capacitação de 56rofessors da rede pública do 

Município de Palhoça em educação empreendedora – expressa em três pilares: criatividade, empreendedorismo e economia 
doméstica, permitindo que visualizem e apliquem os conhecimentos de administração no seu cotidiano, a fim de resgatar os elos 
de convivência e inserção social e econômica desses agentes, de forma a intensificar o exercício da cidadania e garantir geração de 
renda, potencializando a redução da desigualdade social, criminalidade e violência. 

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

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Terça-feira das 16:30 às 18:30 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Jovem Mentor 
Descritivo: O projeto Jovem Mentor tem como objetivo inserir o estudante extensionista da Unisul nas atividades de mentoria do INAITEC, 

capacitando-o, a fim de apoiar empreendedores locais do ecossistema de inovação, no que se refere à validação de negócios e 
orientações jurídicas para abertura de negócios. Temáticas abordadas: Ecossistema de Inovação; Parques tecnológicos e 
incubadoras; Mentorias empresariais; Ferramentas para validação de negócios; e Orientações jurídicas para abertura de negócios.  

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

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 40 horas 
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Dias e horários: Terça-feira das 17:30 às 19:30 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Drogas pra que? 
Descritivo: • Principais agravos à saúde causados pela utilização de substâncias químicas danosas aos seres humanos; • Interações entre 

agente químico e sistema biológico para avaliação da toxicidade; • Estudo das metodologias de avaliação e identificação de drogas 
lícitas e ilícitas; • Intoxicação e suas fases; • Droga e dependência; • Levantamento de dados epidemiológicos sobre dependência 
de drogas. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física - Licenciatura, 

Enfermagem, Ética e Saúde, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 14:30 às 17:30 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Ciência no dia-a-dia 
Descritivo: Principais agravos à saúde causados por vírus, bactérias, fungos e parasitas. Estudo dos principais meios de cultura para o 

isolamento de bactérias patogênicas, em humanos. Coleta de amostras para identificação bacteriana por meio de características 
morfotintoriais. Principais técnicas de identificação de parasitas que acometem os seres humanos. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas – Bacharelado, Ciências Biológicas – Licenciatura, Enfermagem, Farmácia, 

Medicina,  
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:50 às 11:50 
Modalidade: Híbrido 
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Projeto: Urbanidades 
Descritivo: O projeto de extensão Urbanidades busca trabalhar com as temáticas da pedagogia da cidade, espaços pedagógicos, direito á 

cidade, vida urbana, vivências urbanas e arquitetônicas. Tais temáticas serão estudas na teoria e na prática em espaços da 
educação formal, ou seja, junto as escolas de ensino infantil, básico e fundamental. O conceito que nortearão os trabalhos é o de 
cidade educadora. A discussão da formação do cidadão apresenta-se comumente no contexto da educação formal (da escola), mas 
há outros contextos de compreensão que deveríamos considerar e aqui enfatizamos a cidade, entendido como algo mais amplo, 
incluindo-a como agente educador em todas as dimensões da educação.  

Número de vagas: 200 
Público-alvo: Pedagogia, Pedagogia – Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, 

Ciências Jurídicas 
Carga horária: 80 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21:00 
Modalidade: Híbrido 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

ILHA 

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

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

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

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

 
Projeto: A praça como um espaço inclusivo 
Descritivo: A praça é um espaço público, um lugar de encontro e vivência urbana. Espaço de troca e socilização onde ocorre a formação de 

construção da cidadania e pertencimento do lugar. Espaço democrático que deve ser um lugar de integração da população, desta 
forma, deve ser acolhedor e permitira a integração dos váriaos públicos. Vivemos uma realizada que ainda ocorre a segregação 
urbana, principalmente das pessoas com deficiência. Usufruir um espaço público vai além da ocupação territorial do mesmo, 
envolve a compreensão da história e formação do espaço. O projeto de extensão visa incentivar a inclusão do espaço público. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Design – Bacharelado, Design de Interiores, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, 

Design Gráfico – Bacharelado; Arte e Educação, Pedagogia, Pedagogia – Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
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Psicologia;  
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:30 às 11:30 
Modalidade: Presencial – Unisul – Dib Mussi 

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

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

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

 
Projeto: Promoção da inovação e empreendedorismo na Grande Florianópolis 
Descritivo: O projeto de extensão Promoção da Inovação e Empreendedorismo na Grande Florianópolis tem como proposta acadêmica ações 

que visam auxiliar os empreendedores da região no gerenciamento do negócio, trabalhando com temáticas relacionadas a ética 
empresarial e sustentabilidade socioambiental.  

Número de vagas: 50 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Jurídicas, Engenharias, Gestão e 

Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quinta-feira das 16:00 às 18:00. 
Modalidade: Digital 
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Projeto: Nutrição comportamental na prática clínica 
Descritivo: A Nutrição como prática clínica vem enfrentando inúmeros desafios desde que foi instituída como ciência. Infelizmente os 

resultados ainda são muito pontuais e voltados para o tratamento de condições já estabelecidas, em detrimento da prevenção. 
Para compreendermos a extensão dessa situação é só observar os crescentes números relacionados ao excesso de peso, incluindo 
obesidade, que atingem todas as faixas etárias e sexo. A chave para uma melhor disseminação do conhecimento em alimentação e 
saúde pode estar nos instrumentos utilizados para atingir esses objetivos, entre eles a incorporação da Nutrição Comportamental 
na prática clínica. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Nutrição, Psicologia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 10:30 às 12:30 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Grupo de orientação e proteção de animais silvestres (GOPAS) 
Descritivo: Vários animais apresentam risco de extinção na grande Florianópolis, sendo extremamente valioso atuar enquanto instituição para 

ser lembrado pela opinião pública. A Unisul conta com mais de 200 alunos de veterinária e áreas afins que procuram se engajar em 
causas sociais, fornecendo uma força de trabalho e orientação que pode atingir diversos ramos da sociedade civil e atuar de 
maneira eficiente nas propostas, objetivos e metas idealizados neste projeto.  

Número de vagas: 250 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 12:00 às 13:00 
Modalidade: Presencial 

  
Projeto: Investigação, análise e redação no processo de pesquisa em educação 
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Descritivo: (a) Discussões introdutórias em epistemologia e educação; (b) a pesquisa em Educação no Brasil: aspectos gerais; (c) introdução ao 
projeto de pesquisa em Educação: definição de tema, elaboração do problema de pesquisa, objetivos, justificativa e metodologia; 
(d) revisão bibliográfica e redação acadêmica. 

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Geografia – Licenciatura, Ciências Biológicas – Licenciatura, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: A cidade de Laguna nas relações internacionais: atendimento à prefeitura de Laguna no campo da paradiplomacia 
Descritivo: A Paradiplomacia nas Relações Internacionais. Introdução às práticas do profissional de Paradiplomacia. A importância histórica da 

cidade de Laguna. A economia, a geografia e a cultura de Laguna. Irmanamentos e prêmios internacionais para a cidade de Laguna.  
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 20:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Triagem e atendimento de urgências odontológicas da faculdade Unisul de Florianópolis 
Descritivo: O projeto visa oferecer atendimento de urgências odontológicas de modo a atender as necessidades imediatas por atendimento 

especializado e oferecer aos alunos treinamento para a resolução desses problemas. Será ofertado também um serviço de triagem 
de pacientes, que serão classificados de acordo com o grau de complexidade de tratamento exigido, para o adequado 
encaminhamento e resolução dos casos dentro dos estágios clínicos do curso. Assim, será possível mapear as necessidades da 
comunidade, bem como melhor planejar os serviços oferecidos, respondendo aos anseios dos pacientes e alunos. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Odontologia 
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Carga horária: 120 horas 
Dias e horários: Segunda e Quarta-feira das 14:00 às 18:00 
Modalidade: Presencial 

  
Projeto: Let´s go green!!!! A Unisul rumo a sustentabilidade ambiental 
Descritivo: Os ODS´s incentivam a sociedade a considerar as questões ambientais como relevantes e assim, países signatários da ONU são 

instados a considerar políticas que orientem organismos internos às práticas de Gestão Ambiental. Especificamente no setor 
educacional, as IES têm intensificado esforços na melhoria do Desempenho Sustentável. Essa preocupação se manifesta no ranking 
Green Metrics, criado pela pela Universidade da Indonésia. O ranking tem por objetivo o combate às mudanças climáticas globais, 
conservação de energia e água, reciclagem e transporte verde, bem como a mudança de comportamento e atenção ao meio 
ambiente. Atualmente o ranking conta com 956 universidades em 80 países. 

Número de vagas: 80 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Jurídicas, Engenharias, Gestão e 

Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 120 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Ciência no dia-a-dia 
Descritivo: Principais agravos à saúde causados por vírus, bactérias, fungos e parasitas. Estudo dos principais meios de cultura para o 

isolamento de bactérias patogênicas, em humanos. Coleta de amostras para identificação bacteriana por meio de características 
morfotintoriais. Principais técnicas de identificação de parasitas que acometem os seres humanos. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas – Bacharelado, Ciências Biológicas – Licenciatura, Enfermagem, Farmácia, 

Medicina,  
Carga horária: 40 horas 
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Dias e horários: Quarta-feira das 08:50 às 11:50 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Drogas pra que? 
Descritivo: • Principais agravos à saúde causados pela utilização de substâncias químicas danosas aos seres humanos; • Interações entre 

agente químico e sistema biológico para avaliação da toxicidade; • Estudo das metodologias de avaliação e identificação de drogas 
lícitas e ilícitas; • Intoxicação e suas fases; • Droga e dependência; • Levantamento de dados epidemiológicos sobre dependência 
de drogas. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física - Licenciatura, 

Enfermagem, Ética e Saúde, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 14:30 às 17:30 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Urbanidades 
Descritivo: O projeto de extensão Urbanidades busca trabalhar com as temáticas da pedagogia da cidade, espaços pedagógicos, direito á 

cidade, vida urbana, vivências urbanas e arquitetônicas. Tais temáticas serão estudas na teoria e na prática em espaços da 
educação formal, ou seja, junto as escolas de ensino infantil, básico e fundamental. O conceito que nortearão os trabalhos é o de 
cidade educadora. A discussão da formação do cidadão apresenta-se comumente no contexto da educação formal (da escola), mas 
há outros contextos de compreensão que deveríamos considerar e aqui enfatizamos a cidade, entendido como algo mais amplo, 
incluindo-a como agente educador em todas as dimensões da educação.  

Número de vagas: 200 
Público-alvo: Pedagogia, Pedagogia – Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, 

Ciências Jurídicas 
Carga horária: 80 horas 
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Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Laboratório de leitura de textos acadêmicos 
Descritivo: Ciência, pesquisa e disseminação do conhecimento. Estrutura retórica de textos acadêmicos. Gêneros textuais-discursivos e 

comunidades científicas. Oficinas de análise de textos acadêmicos. 
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:00 às 12:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: A violência contra a mulher 
Descritivo: O fenômeno da violência contra mulher: raízes históricas e contexto atual. Formas de violência contra a mulher. Violência de 

gênero. Lei Maria da Penha. Rede de proteção à mulher vítima de violência. Campanha sinal vermelho contra a violência 
doméstica. 

Número de vagas: 80 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação. 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 19:00. 
Modalidade: Digital 

 
 

Projeto: SOMAR – Somando ideias e ações 
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Descritivo: O projeto tem o objetivo de produzir debates, rodas de conversa, lives, palestras, informes, eventos, produtos e serviços acerca de 
diversos temas, sempre adaptados ao público alvo das ações. Ainda pretende estimular a troca de saberes entre acadêmicos e 
comunidade através do desenvolvimento de estratégias lúdicas a disseminação do conhecimento nas escolas e comunidade em 
geral. A proposta do projeto é a cada ano agregar novas temáticas e assim atingir novos públicos. A temática a ser abordada inclui 
Saúde, direito e cidadania de crianças e jovens, dignidade menstrual, Saúde sexual, saúde pessoal e bucal, educação para 
prevenção contra abuso sexual infantil, saúde do idoso.  

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gerontologia Educacional, Nutrição, Odontologia; 

Psicologia; Direito 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:30 às 11:30 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Educação 66ambiental comunitária – PEEAC 
Descritivo: O projeto está sendo desenvolvido com a comunidade sede da UNISUL, que vivencia problemas sociais, econômicos, educacionais 

e ambientais, evidenciando uma real necessidade de apoio da Universidade para busca de soluções. O projeto vem sendo 
desenvolvido desde fevereiro de 2017, com diversas ações no âmbito institucional e comunitário, envolvendo estudantes e 
professores da escola municipal, lideranças comunitárias, docentes e discentes dos cursos da UNISUL. Será instituída uma 
campanha para coleta de óleo caseiro usado, arrecadação de alimentos, manutenção do horto medicinal da comunidade. O óleo 
arrecadado será transformado em biodiesel, através de parceria desenvolvida com a AFUBRA.  

Número de vagas: 150 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 18:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido. 
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Projeto: Futuro cidadão empreendedor 
Descritivo: O projeto tem como objetivo empoderar a comunidade escolar, por meio da capacitação de professores da rede pública do 

Município de Palhoça em educação empreendedora - expressa em três pilares: criatividade, empreendedorismo e economia 
doméstica, permitindo que visualizem e apliquem os conhecimentos de administração no seu cotidiano, a fim de resgatar os elos 
de convivência e inserção social e econômica desses agentes, de forma a intensificar o exercício da cidadania e garantir geração de 
renda, potencializando a redução da desigualdade social, criminalidade e violência. 

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

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Terça-feira das 16:30 às 18:30 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Jovem Mentor 
Descritivo: O projeto Jovem Mentor tem como objetivo inserir o estudante extensionista da Unisul nas atividades de mentoria do INAITEC, 

capacitando-o, a fim de apoiar empreendedores locais do ecossistema de inovação, no que se refere à validação de negócios e 
orientações jurídicas para abertura de negócios. Temáticas abordadas: Ecossistema de Inovação; Parques tecnológicos e 
incubadoras; Mentorias empresariais; Ferramentas para validação de negócios; e Orientações jurídicas para abertura de negócios.  

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

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Terça-feira das 17:30 às 19:30 
Modalidade: Híbrido 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

ITAJAÍ 

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

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

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

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

 
Projeto: Ânima pet and health 
Descritivo: Saúde animal; bem-estar; cuidados gerais com alimentação; diretrizes nutricionais para cada fase de vida; manejo da obesidade; 

prática de atividades físicas. Conteúdo do projeto direcionado para cães e gatos. Apresenta relação com saúde única.  
Número de vagas: 50 
Público-alvo: Medicina Veterinária 
Carga horária: 80 horas 
Dias e horários: Terça-Feira, Quinta-feira, Sábado – 14:00 às 18:00 
Modalidade: Presencial 
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Projeto: Na metáfora do jogo, aprendizagem significativa 
Descritivo: Jogo e aprendizagem. Jogos on-lines e físicos. Construção de jogos. Utilização de jogos com crianças e adolescentes. Temas 

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

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

 
Projeto: Projeto Social Castração de cães e gatos 
Descritivo: Conhecer quanto às zoonoses, fisiopatologia da reprodução e guarda responsável. Desenvolver habilidades de comunicação, 

confeccionando textos e pitch para população carente, com conteúdo digital, visitas às escolas e em feirinhas de adoção. Praticar a 
avaliação do animal, tendo como exame específico o aparelho genital, e treinar castrações em cadáveres. Conscientização da 
população carente por meio de conteúdo digital, visitas em escolas, e em feirinhas de adoção já organizadas pelo campus. 
Atendimento à população carente. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Medicina Veterinária 
Carga horária: 80 horas 
Dias e horários: Quarta-feira – 14:00 às 18:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Nutrição comportamental na prática clínica 
Descritivo: A Nutrição como prática clínica vem enfrentando inúmeros desafios desde que foi instituída como ciência. Infelizmente os 

resultados ainda são muito pontuais e voltados para o tratamento de condições já estabelecidas, em detrimento da prevenção. 
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Para compreendermos a extensão dessa situação é só observar os crescentes números relacionados ao excesso de peso, incluindo 
obesidade, que atingem todas as faixas etárias e sexo. A chave para uma melhor disseminação do conhecimento em alimentação e 
saúde pode estar nos instrumentos utilizados para atingir esses objetivos, entre eles a incorporação da Nutrição Comportamental 
na prática clínica. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Nutrição, Psicologia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 10:30 às 12:30 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Projeto Social Castração de cães e gatos 
Descritivo: Conhecer quanto às zoonoses, fisiopatologia da reprodução e guarda responsável. Desenvolver habilidades de comunicação, 

confeccionando textos e pitch para população carente, com conteúdo digital, visitas às escolas e em feirinhas de adoção. Praticar a 
avaliação do animal, tendo como exame específico o aparelho genital, e treinar castrações em cadáveres. Conscientização da 
população carente por meio de conteúdo digital, visitas em escolas, e em feirinhas de adoção já organizadas pelo campus. 
Atendimento à população carente. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Medicina Veterinária 
Carga horária: 80 horas 
Dias e horários: Quarta-feira – 14:00 às 18:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Reunidos ao acesso à justiça 
Descritivo: Emanar os conceitos básicos de acesso à justiça através dos alunos para as escolas da comunidade sem instrução jurídica 

norteada apenas pelo senso comum do ser justiça, cuja ausência de conhecimento provoca transgressões de direitos óbvios e 
acessíveis. 
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Número de vagas: 50 
Público-alvo: Psicologia, Ciências Jurídicas 
Carga horária: 100 horas 
Dias e horários: Quarta-feira – 19:00 às 21:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: A cidade de Laguna nas relações internacionais: atendimento à prefeitura de Laguna no campo da paradiplomacia 
Descritivo: A Paradiplomacia nas Relações Internacionais. Introdução às práticas do profissional de Paradiplomacia. A importância histórica da 

cidade de Laguna. A economia, a geografia e a cultura de Laguna. Irmanamentos e prêmios internacionais para a cidade de Laguna.  
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 20:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Unisul na promoção à segurança alimentar e higiênica 
Descritivo: Segurança alimentar no Brasil. Doenças transmitidas por alimentos. Bons hábitos de higiene pessoal e seu impacto na prevenção 

de doenças. Direito à alimentação. Diagnóstico de famílias em situação de risco. Métodos de conexão da comunidade à instituição. 
Políticas públicas de saúde. Organização de campanhas de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal.  

Número de vagas: 80 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 80 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Híbrido 
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Projeto: Laboratório de leitura de textos acadêmicos 
Descritivo: Ciência, pesquisa e disseminação do conhecimento. Estrutura retórica de textos acadêmicos. Gêneros textuais-discursivos e 

comunidades científicas. Oficinas de análise de textos acadêmicos. 
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:00 às 12:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Educação 73ambiental comunitária – PEEAC 
Descritivo: O projeto está sendo desenvolvido com a comunidade sede da UNISUL, que vivencia problemas sociais, econômicos, educacionais 

e ambientais, evidenciando uma real necessidade de apoio da Universidade para busca de soluções. O projeto vem sendo 
desenvolvido desde fevereiro de 2017, com diversas ações no âmbito institucional e comunitário, envolvendo estudantes e 
professores da escola municipal, lideranças comunitárias, docentes e discentes dos cursos da UNISUL. Será instituída uma 
campanha para coleta de óleo caseiro usado, arrecadação de alimentos, manutenção do horto medicinal da comunidade. O óleo 
arrecadado será transformado em biodiesel, através de parceria desenvolvida com a AFUBRA.  

Número de vagas: 150 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 18:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido. 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

PEDRA BRANCA 

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

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

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

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

 
Projeto: Massagem terapêutica no tratamento da dor 
Descritivo: História da Massagem; Anatomia palpatória corporal; Princípios fisiológicos da Massagem; Avaliação para aplicação da Massagem; 

Técnicas de Massagem; Indicações e contraindicações da Massagem; Massoterapia e a prática baseada em evidências. 
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Biomedicina, Educação Física, Educação Física – Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Enfermagem, Estética, Estética e 

Cosmética, Estética e Cosmética – Ênfase em Maquiagem Profissional, Estética e Cosmética – Ênfase em Visagismo e Terapia 
Capilar, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Naturologia, Nutrição, Odontologia, Podologia, Quiropraxia;  

Carga horária: 60 horas 
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Dias e horários: Quarta-feira das 13:30 às 17:00 
Modalidade: Presencial – Clínica Escola da Fisioterapia UNISUL/Pedra Branca 

 
Projeto: A aromaterapia no tratamento de dores 
Descritivo: História da Aromaterapia; Princípios fisiológicos da Aromaterapia; Avaliação para aplicação da Aromaterapia; Técnicas de 

Aromaterapia; Indicações e contraindicações da Aromaterapia; Aromaterapia e a prática baseada em evidências. 
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas – Bacharelado, Ciências Biológicas – Licenciatura, Educação Física, Educação 

Física – Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Enfermagem, Estética, Estética e Cosmética, Estética e Cosmética – Ênfase em 
Maquiagem Profissional, Estética e Cosmética – Ênfase em Visagismo e Terapia Capilar, Ética e Saúde, Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Medicina, Naturologia, Nutrição, Odontologia, Podologia, Quiropraxia, Radiologia, Sistemas Biomédicos, Visagismo 
e Terapia Capilar 

Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 09:00 às 12:30 
Modalidade: Presencial – Clínica Escola da Fisioterapia UNISUL/Pedra Branca 

 
Projeto: A praça como um espaço inclusivo 
Descritivo: A praça é um espaço público, um lugar de encontro e vivência urbana. Espaço de troca e socilização onde ocorre a formação de 

construção da cidadania e pertencimento do lugar. Espaço democrático que deve ser um lugar de integração da população, desta 
forma, deve ser acolhedor e permitira a integração dos váriaos públicos. Vivemos uma realizada que ainda ocorre a segregação 
urbana, principalmente das pessoas com deficiência. Usufruir um espaço público vai além da ocupação territorial do mesmo, 
envolve a compreensão da história e formação do espaço. O projeto de extensão visa incentivar a inclusão do espaço público. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Design – Bacharelado, Design de Interiores, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, 

Design Gráfico – Bacharelado; Arte e Educação, Pedagogia, Pedagogia – Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
Psicologia;  
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Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:30 às 11:30 
Modalidade: Presencial – Unisul – Dib Mussi 

 
Projeto: Tratamento de feridas 
Descritivo: Bases conceituais da assistência aos pacientes portadores de feridas crônicas e agudas, com enfoque na prevenção e no 

tratamento de feridas. 
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Híbrido – Sala de aula e Laboratório de habilidades – Unisul Pedra Branca 

 
Projeto: Administração de medicamentos e biossegurança: teoria e prática 
Descritivo: Introdução à biossegurança; Aspectos regulamentares sobre biossegurança; Procedimentos de biossegurança e EPIs; Normas de 

segurança do paciente e biossegurança durante a assistência à saúde; Vias de administração de medicamentos e suas 
peculiaridades; Cálculos matemáticos para o preparo dos medicamentos; Atividades teóricas e práticas. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Enfermagem, Medicina 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quinta-feira das 18:00 às 21:00 
Modalidade: Presencial – Laboratório de Habilidades UNISUL/Pedra Branca 

 
Projeto: Investigação, análise e redação no processo de pesquisa em educação 
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Descritivo: (a) Discussões introdutórias em epistemologia e educação; (b) a pesquisa em Educação no Brasil: aspectos gerais; (c) introdução ao 
projeto de pesquisa em Educação: definição de tema, elaboração do problema de pesquisa, objetivos, justificativa e metodologia; 
(d) revisão bibliográfica e redação acadêmica. 

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Geografia – Licenciatura, Ciências Biológicas – Licenciatura, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Nutrição comportamental na prática clínica 
Descritivo: A Nutrição como prática clínica vem enfrentando inúmeros desafios desde que foi instituída como ciência. Infelizmente os 

resultados ainda são muito pontuais e voltados para o tratamento de condições já estabelecidas, em detrimento da prevenção. 
Para compreendermos a extensão dessa situação é só observar os crescentes números relacionados ao excesso de peso, incluindo 
obesidade, que atingem todas as faixas etárias e sexo. A chave para uma melhor disseminação do conhecimento em alimentação e 
saúde pode estar nos instrumentos utilizados para atingir esses objetivos, entre eles a incorporação da Nutrição Comportamental 
na prática clínica. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Nutrição, Psicologia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 10:30 às 12:30 
Modalidade: Digital 

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

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

Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 20:00. 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Língua brasileira de sinais (LIBRAS) 
Descritivo: O projeto de Libras é uma oportunidade para que estudantes de diferentes cursos, possam ter acesso e conhecimento da Libras, 

Língua Brasileira de Sinais, que é a língua materna do surdo. É através do contato e prática da Língua de Sinais que irá proporcionar 
maior contato com os surdos, comunicação e ainda promover a acessibilidade comunicacional. Será um curso com dinâmicas 
diferentes em todas as aulas, além de preparar todos em receber e conversar com os surdos através de sua língua materna, a 
Língua de Sinais, respeitando as suas diferenças e particularidades.Oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho já 
conhecendo e sabendo a Libras e compreendendo o surdo.  

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 120 horas 
Dias e horários: Terça e Quinta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Implementação de um escritório modelo de engenharia 
Descritivo: Desenvolvimento e implementação de estratégias para a implantação de um Escritório Modelo de Engenharia (EME). 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Engenharias 
Carga horária: 40 horas 
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Dias e horários: Segunda-feira das 18:00 às 19:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Banco de dentes humanos da faculdade Unisul de Florianópolis 
Descritivo: O projeto visa suprir as necessidades do curso de Odontologia, através do fornecimento de dentes humanos para treinamento 

laboratorial pré-clínico, demonstração de procedimentos e execução de pesquisas. Dentes extraídos na clínica de Odontologia da 
faculdade passarão por um controle rígido de procedimentos (recepção, limpeza, desinfecção, catalogação e armazenamento). Os 
alunos participantes do projeto serão responsáveis pela organização do fluxo dos dentes doados, desde sua recepção até sua 
destinação final, passando pela execução de todas as etapas de manipulação dos dentes até o cadastramento e arquivamento dos 
dados dos doares e beneficiários. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Odontologia 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Segunda e Terça-feira das 14:00 às 18:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Desenvolvimento de instrumentos de educação nutricional para coletividades 
Descritivo: O projeto espera desenvolver instrumentos adequados para educação nutricional em diferentes públicos. O conhecimento sobre 

alimentação deverá ser traduzido e adequada para o público especifico a ser trabalhado. Serão elaborados materiais educativos, 
além de atividades e roteiros para explanação dos temas para diferentes grupos. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Enfermagem, Nutrição 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Sexta-feira das 10:30 às 12:30 
Modalidade: Híbrido 
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Projeto: Grupo de orientação e proteção de animais silvestres (GOPAS) 
Descritivo: Vários animais apresentam risco de extinção na grande Florianópolis, sendo extremamente valioso atuar enquanto instituição para 

ser lembrado pela opinião pública. A Unisul conta com mais de 200 alunos de veterinária e áreas afins que procuram se engajar em 
causas sociais, fornecendo uma força de trabalho e orientação que pode atingir diversos ramos da sociedade civil e atuar de 
maneira eficiente nas propostas, objetivos e metas idealizados neste projeto.  

Número de vagas: 250 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 12:00 às 13:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Treinamento de suporte básico de vida em reanimação cardiopulmonar (RCP) como uma estratégia para capacitar estudantes 

em habilidades médicas e captar alunos para o curso de medicina Unisul-Pedra Branca 
Descritivo: Suporte Básico de Vida em Reanimação Cardiopulmonar, no ambiente pré-hospitalar. 

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Medicina 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Terça-feira das 14:00 às 17:00 
Modalidade: Presencial 

 
Projeto: Saúde e bem-estar na dor crônica 
Descritivo: Dor Crônica. Educação em Saúde. Avaliação e classificação da dor. Terapêutica em dor crônica. 

Número de vagas: 30 
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Público-alvo: Educação Física, Educação Física – Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, 
Medicina, Naturologia, Nutrição, Psicologia 

Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Segunda-feira das 14:00 às 16:00 
Modalidade: Presencial – Clínica Escola Fisioterapia Unisul / PB 

 
Projeto: A cidade de Laguna nas relações internacionais: atendimento à prefeitura de Laguna no campo da paradiplomacia 
Descritivo: A Paradiplomacia nas Relações Internacionais. Introdução às práticas do profissional de Paradiplomacia. A importância histórica da 

cidade de Laguna. A economia, a geografia e a cultura de Laguna. Irmanamentos e prêmios internacionais para a cidade de Laguna.  
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 20:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Design thinking aplicado às identidades visuais do terceiro setor 
Descritivo: O QUE É DESIGN THINKING? FERRAMENTAS DO DESIGN THINKER. O DESIGN THINKER NAS ORGANIZAÇÕES. O DESIGN THINKING E 

O EMPREENDEDORISMO SOCIAL. O DESIGN THINKING E A INTERDISCIPLINARIDADE. DESIGN EMOCIONAL E ARQUETÍPICO. 
IDENTIDADES VISUAIS. DESIGN GRÁFICO.  

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Design, Design – Bacharelado, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, 

Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda,  
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21:00 
Modalidade: Digital 
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Projeto: UniDiversidade 
Descritivo: A presente proposta, de caráter interdisciplinar que mobiliza conhecimentos e experiências relativas às artes e comunicação, 

psicologia, ciências jurídicas, sociologia, antropologia, prevê a construção de espaço de escuta, troca e produção artística que 
acolhe pessoas LGBTQI+ (lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, travestis, queer, intersexo) em seus mais variados 
atravessamentos (raça, classe, idade, etnia, deficiência) buscando, através da escuta, estimular a criação de textos, vídeos, imagens 
e sons que permitam a reflexão sobre a vida desse grupo social e sirvam de registro de suas vidas e experiências. 

Número de vagas: 50 
Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Design – Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação – Bacharelado, Design de 

Games, Design de Games – Bacharelado, Design Gráfico – Bacharelado, Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional, 
Geografia, Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas, Comunicação e Artes, Administração, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 19:30 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Educação e justiça 
Descritivo: Estudo da interface entre educação e justiça. Projeto de intervenção social-educativa. 

Número de vagas: 35 
Público-alvo: Pedagogia, Pedagogia – Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, 

Ciências Jurídicas 
Carga horária: 40 horas. 
Dias e horários: Terça-feira das 17:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Educação e justiça 
Descritivo: Estudo da interface entre educação e justiça. Projeto de intervenção social-educativa. 
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Número de vagas: 35 
Público-alvo: Pedagogia, Pedagogia – Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, 

Ciências Jurídicas 
Carga horária: 40 horas. 
Dias e horários: Terça-feira das 17:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido 

 
 

Projeto: Saúde mental integrativa 60+ 
Descritivo: O Saúde Mental Integrativa 60+ é um projeto de extensão que busca maximizar a parceria que o Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde da Universidade do Sul de Santa Catarina (PPGCS-UNISUL) estabeleceu com o Serviço Social do Comércio – SESC 
de Florianópolis na assistência dos idosos da Grande Florianópolis. Essa nova proposta visa implementar um programa de 
promoção à Saúde Mental e bem-estar por meio da educação permanente para indivíduos idosos da Palhoça-SC frequentadores 
dos grupos do SESC.  

Número de vagas: 30 
Público-alvo: Biomedicina, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Estética e Cosmética, 

Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Naturologia, Nutrição 
Carga horária: 40 horas. 
Dias e horários: Sexta-feira das 17:00 às 18:00 
Modalidade: Presencial 

  
Projeto: Letramento digital, cultura digital e formação na Educação Básica 
Descritivo: Cibercultura e as práticas letradas mediadas pelas tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC). Localizar, filtrar e 

avaliar criticamente informações disponibilizadas por meio da TDIC. A comunicação e suas novas linguagens, colaboração e a 
criatividade no ciberespaço. Importância da ética no ciberespaço. Emergências da segurança digital. A compreensão e inserção 
cultural e do sujeito com singularidades e formações identitárias e culturais próprias. Formação Continuada: conceito e tipologia. 
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Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Humanas e da Educação, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Sexta-feira das 13:30 às 16:30. 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Urbanidades 
Descritivo: O projeto de extensão Urbanidades busca trabalhar com as temáticas da pedagogia da cidade, espaços pedagógicos, direito á 

cidade, vida urbana, vivências urbanas e arquitetônicas. Tais temáticas serão estudas na teoria e na prática em espaços da 
educação formal, ou seja, junto as escolas de ensino infantil, básico e fundamental. O conceito que nortearão os trabalhos é o de 
cidade educadora. A discussão da formação do cidadão apresenta-se comumente no contexto da educação formal (da escola), mas 
há outros contextos de compreensão que deveríamos considerar e aqui enfatizamos a cidade, entendido como algo mais amplo, 
incluindo-a como agente educador em todas as dimensões da educação.  

Número de vagas: 200 
Público-alvo: Pedagogia, Pedagogia – Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, 

Ciências Jurídicas 
Carga horária: 80 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 21:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Laboratório de leitura de textos acadêmicos 
Descritivo: Ciência, pesquisa e disseminação do conhecimento. Estrutura retórica de textos acadêmicos. Gêneros textuais-discursivos e 

comunidades científicas. Oficinas de análise de textos acadêmicos. 
Número de vagas: 30 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
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Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 08:00 às 12:00 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: A violência contra a mulher 
Descritivo: O fenômeno da violência contra mulher: raízes históricas e contexto atual. Formas de violência contra a mulher. Violência de 

gênero. Lei Maria da Penha. Rede de proteção à mulher vítima de violência. Campanha sinal vermelho contra a violência 
doméstica. 

Número de vagas: 80 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação. 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 19:00. 
Modalidade: Digital 

 
Projeto: Promoção da inovação e empreendedorismo na Grande Florianópolis 
Descritivo: O projeto de extensão Promoção da Inovação e Empreendedorismo na Grande Florianópolis tem como proposta acadêmica ações 

que visam auxiliar os empreendedores da região no gerenciamento do negócio, trabalhando com temáticas relacionadas a ética 
empresarial e sustentabilidade socioambiental.  

Número de vagas: 50 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Jurídicas, Engenharias, Gestão e 

Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quinta-feira das 16:00 às 18:00. 
Modalidade: Digital 
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Projeto: Educação 86ambiental comunitária – PEEAC 
Descritivo: O projeto está sendo desenvolvido com a comunidade sede da UNISUL, que vivencia problemas sociais, econômicos, educacionais 

e ambientais, evidenciando uma real necessidade de apoio da Universidade para busca de soluções. O projeto vem sendo 
desenvolvido desde fevereiro de 2017, com diversas ações no âmbito institucional e comunitário, envolvendo estudantes e 
professores da escola municipal, lideranças comunitárias, docentes e discentes dos cursos da UNISUL. Será instituída uma 
campanha para coleta de óleo caseiro usado, arrecadação de alimentos, manutenção do horto medicinal da comunidade. O óleo 
arrecadado será transformado em biodiesel, através de parceria desenvolvida com a AFUBRA.  

Número de vagas: 150 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 60 horas 
Dias e horários: Quarta-feira e Sábado das 18:00 às 19:00 
Modalidade: Híbrido. 

 
Projeto: Conexão para o exercício da cidadania e de dignidade para refugiados na Grande Florianópolis 
Descritivo: Atuar, auxiliar e compreender os principais desafios que enfrentam refugiados em sua inserção no mercado de trabalho e 

cidadania, e produzir soluções práticas e normativas que possam contribuir para a garantia desse direito. Ainda promover 
orientações sobre acesso a direitos e favorecendo a articulação entre pessoas migrantes e refugiadas e a equipe da instituição 
parceira que representa a ACNUR e OIM na Região da Grande Florianópolis, chamada Círculos de Hospitalidade; esta forma, o 
projeto demonstra sua importância ao público-alvo externo (imigrantes) e internos (estudantes extensionistas da UNISUL).  

Número de vagas: 40 
Público-alvo: Gestão e Negócios 
Carga horária: 60 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 17:00 às 19:00 
Modalidade: Presencial 
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Projeto: Let´s go green!!!! A Unisul rumo a sustentabilidade ambiental 
Descritivo: Os ODS´s incentivam a sociedade a considerar as questões ambientais como relevantes e assim, países signatários da ONU são 

instados a considerar políticas que orientem organismos internos às práticas de Gestão Ambiental. Especificamente no setor 
educacional, as IES têm intensificado esforços na melhoria do Desempenho Sustentável. Essa preocupação se manifesta no ranking 
Green Metrics, criado pela pela Universidade da Indonésia. O ranking tem por objetivo o combate às mudanças climáticas globais, 
conservação de energia e água, reciclagem e transporte verde, bem como a mudança de comportamento e atenção ao meio 
ambiente. Atualmente o ranking conta com 956 universidades em 80 países. 

Número de vagas: 80 
Público-alvo: Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Jurídicas, Engenharias, Gestão e 

Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 120 horas. 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: Futuro cidadão empreendedor 
Descritivo: O projeto tem como objetivo empoderar a comunidade escolar, por meio da capacitação de professores da rede pública do 

Município de Palhoça em educação empreendedora - expressa em três pilares: criatividade, empreendedorismo e economia 
doméstica, permitindo que visualizem e apliquem os conhecimentos de administração no seu cotidiano, a fim de resgatar os elos 
de convivência e inserção social e econômica desses agentes, de forma a intensificar o exercício da cidadania e garantir geração de 
renda, potencializando a redução da desigualdade social, criminalidade e violência. 

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

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Terça-feira das 16:30 às 18:30 
Modalidade: Híbrido 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Projeto: Jovem Mentor 
Descritivo: O projeto Jovem Mentor tem como objetivo inserir o estudante extensionista da Unisul nas atividades de mentoria do INAITEC, 

capacitando-o, a fim de apoiar empreendedores locais do ecossistema de inovação, no que se refere à validação de negócios e 
orientações jurídicas para abertura de negócios. Temáticas abordadas: Ecossistema de Inovação; Parques tecnológicos e 
incubadoras; Mentorias empresariais; Ferramentas para validação de negócios; e Orientações jurídicas para abertura de negócios.  

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

Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade. 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Terça-feira das 17:30 às 19:30 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: O que é fake e o que é news: lendo em redes sociais 
Descritivo: O que é fake e o que é news. Como se profuz a (des)informação. Leitura e autoria em espaços enunciativos informatizados (redes 

sociais e aplicativos de mensagens). Compreendendo memes e outras textualidades digitais.  
Número de vagas: 50 
Público-alvo: Ciências Humanas e da Educação, Comunicação e Artes 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Segunda-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Híbrido 

 
Projeto: O que é fake e o que é news: lendo em redes sociais 
Descritivo: O que é fake e o que é news. Como se profuz a (des)informação. Leitura e autoria em espaços enunciativos informatizados (redes 

sociais e aplicativos de mensagens). Compreendendo memes e outras textualidades digitais.  
Número de vagas: 50 
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Público-alvo: Ciências Humanas e da Educação, Comunicação e Artes 
Carga horária: 40 horas 
Dias e horários: Quarta-feira das 19:00 às 22:00 
Modalidade: Híbrido 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

NACIONAIS 

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

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

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

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

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

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

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

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

NACIONAIS 

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

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

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

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

 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

NACIONAIS 

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

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

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

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

 

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

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

Número de vagas:  30 
Público-alvo: Biomedicina, Estética e Cosmética, Farmácia, Medicina, Enhenharia Química 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Carga horária:  40 horas 
Dias e horários:  Quarta-feira das 16:00 às 18:00 
Modalidade:  Híbrido 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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