CATÁLOGO DE CURSOS DE EXTENSÃO
MAIO DE 2022
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Conheça aqui os cursos, dias e horários e aproveite as oportunidades!
Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição!
Atenção: Os cursos estão organizados por área do conhecimento. Porém, há oportunidades para estudantes de diversas
áreas. Procure com atenção o curso que mais lhe interessa, conforme seu projeto de vida e de carreira.
IMPORTANTE: Todos os cursos possuem vagas limitidas.
Após escolher seu curso, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão

CURSOS INTERNACIONAIS

Curso:
Descritivo:

Público-alvo:

Global and domestic macroeconomic overview: inflation returns (ministrado em inglês)
Currently, The Central Banks' concern regarding the inflation update revolves around a change in growth deceleration and supply
shocks, as well as the threat of inflation. In addition, What to expect for the Inflation Targets Model? How about discussing these
key questions, the latest figures and the economic outlook based on IMF trends: “Why do we think inflation expectations matter
for inflation? (And should we?) – September 2021”. Take this opportunity to improve and practice your skills.
Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Jurídicas, Ciências
Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI & Computação, Turismo & Hospitalidade

Carga horária:
Dias e horários:

10 horas
Sábados | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 14/05/2022, término 11/06/2022

Curso:
Descritivo:

Regarding SGD’s – 2030: rethinking global and Brazil’s strategy of growing and development (ministrado em inglês)
Evolution of Sustainability, Sustainable Development, Social Responsibility, Social Action and Triple Bottom Line. Best Practices in
Sustainability: Risk & Sustainability: economical, social and environmental policy; Opportunity in sustainability: socio-environmental
products.
Sustainable Finance: Financial market: from international campaigns to “Equator Principles”; Financial education; Investors: DJSI
Sustainability Index, GRI (Global Reporting Initiative) and PRI (Principles for Responsible Investment).
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI &
Computação, Turismo & Hospitalidade.
10 horas
Sábados | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 14/05/2022, término 11/06/2022

Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:

PROGRAMA ÂNIMA PLURAIS

Curso:
Descritivo:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:

Diversidade na escola: como trabalhar na educação básica?
Introdução à diversidade na escola. Entendendo as letras da diversidade sexual e de gênero (LGBTIAP+). Abordagem da diversidade
na educação infantil ao ensino médio. Interseccionalidade e o processo de educação. A educação sexual e diversidade na escola.
Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas
12 horas
Segundas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 16/05/2022, término 30/05/2022
Desafios do envelhecimento no Brasil e no mundo: o despertar para longevidade ativa
Considerando que nas últimas décadas o envelhecimento vem se tornando um dos temas prioritários na agenda das políticas
públicas no Brasil e no mundo, isso se explica pela tensão provocada pela mudança do perfil populacional, tanto dos países
desenvolvidos como também dos países em desenvolvimento, com rápido crescimento da população acima de 60 anos. A proposta
consiste em trabalhar a cultura e o processo de envelhecimento humano, com o objetivo de despertar um novo olhar para essa
etapa da vida.
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI &
Computação, Turismo & Hospitalidade.
12 horas
Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 14/05/2022, término 28/05/2022

Curso:
Descritivo:

Design universal: projetando produtos e ambientes para todos
Conceitos de ergonomia; Conceitos de Design Universal; Design para todos; Princípios do Design Universal.

Público-alvo:

Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI &
Computação, Turismo & Hospitalidade
12 horas
Quartas-feiras | 8:00 - 10:30 (3 horas por encontro) Início em 18/05/2022, término 08/06/2022

Carga horária:
Dias e horários:

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS & DA SAÚDE

Curso:
Descritivo:

Aromaterapia e suas aplicações na área da saúde
Governança corporativa e a sustentabilidade nas organizações (parceria dual KPMG)

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciências Biológicas & da Saúde
10 horas
Sábados | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 14/05/2022, término 11/06/2022

Curso:
Descritivo:

Saúde mental: sem estigmas ou preconceitos
Evolução da psiquiatria. Estigma. Preconceito. Doenças mais incidentes. Ações dos profissionais de saúde.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciências Biológicas & da Saúde
10 horas
Quartas-feiras | 14:00 - 15:40 (2 horas por encontro) Início em 11/05/2022, término 08/06/2022

Curso:
Descritivo:

Drenagem linfática manual
Anatomia, histologia e fisiologia do sistema linfático. Drenagem linfática manual facial e corporal. Aplicação da técnica de drenagem
em casos clinicos específicos: gestantes, linfedema e pós-cirurgico.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciências Biológicas & da Saúde
10 horas
Sábados | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 14/05/2022, término 11/06/2022

Curso:
Descritivo:

Métodos moleculares para diagnóstico de doenças infecciosas
Estudo dos principais agentes infecciosos (bactérias, vírus, parasitas e fungos). Fundamentos gerais de biologia molecular. Estrutura
dos ácidos nucleicos e proteínas. Expressão e regulação gênica, mutações e reparo de DNA. Métodos de Biologia Molecular
(extração de DNA, PCR, eletroforese, sequenciamento genético). Diagnóstico molecular de doenças infecciosas.
Ciências Biológicas & da Saúde
20 horas
Quartas-feiras | 19:00 - 22h20 (4 horas por encontro) Início em 11/05/2022, término 08/06/2022

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Medicinas tradicionais brasileiras: diálogos com saberes indígenas e afrobrasileiros para a promoção da saúde
Introdução à antropologia da saúde e possibilidades dialógicas com a promoção da saúde. Cosmologias, saberes e práticas indigenas
sobre vida-saúde-adoecimento. Cosmologias, saberes e práticas afrobrasileiros sobre vida-saúde-adoecimento.Espiritualidade e
autodesenvolvimento nas matrizes africanas e indigenas: a dimensão coletiva do cuidado. Saúde mental, espiritualidade e alteração
da consciência - o transe e as plantas psicotrópicas.
Ciências Biológicas & da Saúde
10 horas
Sábados | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 14/05/2022, término 11/06/2022
Éticas do cuidado de si e do outro: uma introdução à filosofia e a espiritualidade para o fazer profissional em saúde
Espiritualidade, filosofia e autodesenvolvimento: o cuidado de si e do outro. Práticas de si e práticas espirituais: autoconhecimento
e autocuidado. Desenvolvimento ético, espiritualidade e cuidado no pensamento chinês. Para além do tratamento e da cura: o
profissional de saúde como um mentor para a vida e o desenvolvimento humano.
Ciências Biológicas & da Saúde
10 horas
Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 11/05/2022, término 08/06/2022

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS

Curso:
Descritivo:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:
Público-alvo:

Resiliência ou resistência?
Definição de resiliência. Compreensão da diferença entre resiliência e resistência . Modelos de crenças determinantes de
comportamentos resilientes.
Ciências Humanas
10 horas
Sextas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 13/05/2022, término 10/06/2022
Conversando sobre a saúde mental de adolescentes: transtornos de humor, autolesão e suicídio
Destinado a estudantes da área da saúde, o curso se propõe a abordar a complexa temática da saúde mental dos adolescentes.
Trata-se de um tema urgente e necessário, considerando os índices de sofrimento psíquico nessa população, e a dificuldade da
sociedade em reconhecer e lidar com as questões de saúde mental, ainda um tabu na nossa sociedade. Vamos abordar aspectos
relacionados à epidemiologia, identificação e prevenção.
Ciências Humanas
8 horas
Sábados | 8:00 - 11:20 (4 horas por encontro) Início em 14/05/2022, término 21/05/2022
Clínica psicanalítica: escuta na primeira infância
Aborda a clínica psicanalítica e as possibilidades de escuta de bebês e seus pais em diferentes contextos. O curso parte da discussão
sobre a constituição do sujeito, lugar da criança no discurso do Outro, histórico da clínica com bebês e casos clínicos.
Ciências Humanas

Carga horária:
Dias e horários:

8 horas
Segundas-feiras | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 09/05/2022, término 30/05/2022

ÁREA: COMUNICAÇÃO & ARTES

Curso:
Descritivo:

Branded podcast
Podcast como estratégia de gestão de marca. Gêneros e Formatos. Idealização de projetos. Produção de podcasts.

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Comunicação & Artes
10 horas
Sábados | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 14/05/2022 término 11/06/2022

Curso:
Descritivo:

Edição de imagem e vertentes da fotografia digital
Edição de fotografia: técnicas básicas e recursos avançados. Ferramentas gratuitas para edição: correção de problemas, montagens
e alterações de imagem. Características da fotografia digital. Estilos, gêneros e vertentes: retrato, alimentos, editorial e urbano.
Comunicação & Artes
10 horas
Sábados | 9:40 - 11:20 (2 horas por encontro) Início em 14/05/2022, término 11/06/2022

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Curso:
Descritivo:

Gestão de tráfego e métricas: facebook ads e google analytics
Criação de campanhas no Facebook Ad. Configurações do Gerenciador de Negócios do Facebook. Pixel e API de conversões. Públicos
personalizados e semelhantes. Segmentação nativas. Estratégias de tráfego pago. Acompanhamento de dados e métricas no Google

Analytics.
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Comunicação & Artes
10 horas
Sábados | 14:00 - 15:40 (2 horas por encontro) Início em 14/05/2022, término 11/06/2022

ÁREA: GESTÃO & NEGÓCIOS

Curso:
Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Curso:
Descritivo:

Como se comunicar bem no mundo corporativo: a escrita para negócios
A qualidade da comunicação no mundo dos negócios interfere diretamente nos resultados corporativos e no desenvolvimento das
pessoas. O curso aborda o uso do texto considerando os diferentes públicos da empresa, abordagens, formatos, tipos e plataformas.
Pretende-se contribuir com a melhoria da performance da escrita dos participantes, de maneira a transmitir uma imagem sólida e
perene da organização.
Gestão & Negócios
10 horas
Quartas-feiras | 19:00 - 20:40 (2 horas por encontro) Início em 11/05/2022, término 08/06/2022

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Liderando para a felicidade: práticas, ferramentas e insights para o cotidiano do líder
Felicidade em uma organização é responsabilidade de todos. Engajamento, motivação e clima organizacional são os maiores
desafios da gestão de pessoas de hoje, juntamente com o desenvolvimento de líderes. Neste curso aprenderemos ações, técnicas
e ferramentas para auxiliar o trabalho cotidiano de liderar, que suscitarão valiosos insights para qualificar a prática corporativa.
Gestão & Negócios
10 horas
Sábados | 8:00 - 9:40 (2 horas por encontro) Início em 14/05/2022, término 11/06/2022

Curso:

Governança corporativa e a sustentabilidade nas organizações: parceria dual KPMG

Descritivo:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Curso:
Descritivo:

Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:

Curso:
Descritivo:

A Governança Corporativa está fundamentada em princípios de gestão como a Transparência, Ética, Equidade, Prestação de Contas
e Responsabilidade Corporativa que garantem a continuidade e sustentabilidade de uma organização e protegem todas as partes
interessadas. Para entender a Governança Corporativa na perspectiva da Sustentabilidade nas Organizações é importante tratar e
compreender os seguintes temas: Governança Corporativa; Gestão do Capital Humano; Gestão de Riscos; Compliance; ESG.
Gestão & Negócios
10 horas
Terças-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 10/05/2022, término 07/06/2022

Como analisar a política externa de um país?
Como dizer se a política externa de um país está correta ou não? Quais fatores devemos considerar para avaliar a política exterior
de um país? Nesse curso, por meio de modelos analíticos, você conseguirá responder a essas perguntas e entender como podemos
avaliar as políticas exteriores dos países.
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI &
Computação, Turismo & Hospitalidade
10 horas
Quintas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 12/05/2022, término 09/06/2022

Arbitragens: como lucrar com as distorções de mercado na bolsa (parceria dual B3 e Nelógica)
Você sabia que é possível operar na bolsa com menor exposição ao risco utilizando o princípio de arbitragem? Você sabia que é
possível lucrar com operações na bolsa sem que seja necessário acertar para onde os preços irão? As operações de arbitragem
procurarm oportunidades de lucrar através da operação de distorções de preços entre ativos. Essas operações são fundamentais
em qualquer fundo de investimento ou na gestão estratégica de portfólios de ações. Para a compreensão desses conceitos, serão
abordados os seguintes tópicos: entendimento do papel dos participantes de mercado nas Bolsas de Valores; o princípio de
arbitragem; o conceito de diferencial de base, operações de arbitragem entre diferentes bolsas e praças; arbitragens entre
empresas do mesmo setor; arbitragens entre empresas controladoras e controladas; operações envolvendo arbitragem com preços
teóricos; o princípio da correlação aplicado à arbitragem; operações de arbitragem com derivativos financeiros; operações longshort; operações automatizadas de arbitragem e high frequency trading.

Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:

Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI &
Computação, Turismo & Hospitalidade
10 horas
Quintas-feiras | 17:20 - 19:00 (2 horas por encontro) Início em 12/05/2022, término 09/06/2022

