__________________________________________________________________________________________________________________

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2
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

PROJETOS INTERNACIONAIS
Projeto:
Descritivo:

Mapeamento da comunicação institucional América Latina
Mapear ações e práticas de comunicação institucional que reforcem a marca, a missão, os valores e a cultura organizacional de
organizações de diferentes setores e tamanhos do Brasil e América Latina. A pesquisa apresentará uma análise quantitativa para
conhecer quem são as empresas que realizam ações de comunicação, o que fazem, a quais setores pertecem, além de apresentar
um ranking das principais ações de comunicação das empresas.
Número de vagas: 80
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Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

Flávia Cristina Martins Mendes
Comunicação e Artes; Gestão da Inovação e Empreendedorismo; Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital; Marketing;
Marketing – Bacharelado; Marketing Digita; Negócios Digitais.
60 horas
Quarta-Feira 17:00:00 -19:00:00
Digital

Projeto:
Descritivo:

Se liga na PED (projeto internacional)
Projeto internacional multidisciplinar que visa divulgação científica baseada em evidência nas redes sociais acerca de assuntos da
rotina pediátrica, conteúdo produzido exclusivamente pelos estudantes sob orientação, além da organização de simpósios,
congressos e mesas redondas. O aluno é protagonista do projeto, propondo os temas, pesquisando e elaborando os conteúdos
digitais. Portanto, o projeto não tem a intenção de ter aulas teóricas, mas sim de criar textos e enquetes, permitindo aprofundamento
técnico-científico e trabalho ativo. Para este semestre, esperamos avançar nas publicações científicas com os parceiros
internacionais.
Número de vagas: 40
Marconi Augusto Aguiar dos Reis
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Ciências Biológicas e da Saúde
80 horas
Carga horária:
Dias e horários: Segunda-feira 19:00:00 -20:00:00
Modalidade:
Digital
Projeto:
Descritivo:

O direito à cidade: do urbanismo, a politica, e a legistação (projeto internacional)
Como é a cidade de seus desejos? Como transformar as cidades em lugares melhores? Como transformá-las em comunidades
sustentáveis? Será que as cidades têm buscado a sustentabilidade tão requerida? Como se pode alcançar? Estas perguntas têm sido
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feitas por todos, pois mais de 80% da população do Brasil vive em cidades. Esta extensão busca trabalhar propostas, que levem as
cidades em que habitamos a alcançar esta sustentabilidade. Analisando os potenciais, as fraquezas, as problemáticas, as legislações
e as ações possíveis para alcançarmos. Este projeto de extensão, vai mexer com você e com o lugar onde você mora, estuda e
trabalha, pois com a mudança de consciência será feito a diferença.
Número de vagas: 80
Silas Matias Azevedo
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Arquitetura e Design; Ciências Jurídicas; Engenharia Civil.
60 horas
Carga horária:
Dias e horários:
Quarta-Feira 17:00:00 -19:00:00
Modalidade:
Digital
Projeto:
Descritivo:

English phonology
CONHECER E IDENTIFICAR OS SONS, PALAVRAS E O DISCURSO COM AS SUAS VARIAÇÕES EM LÍNGUA INGLESA com AULAS PRÁTICAS
COM LISTENING E PRÁTICAS ORAIS.

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

100
Cynthia Pichini

Projeto:

Gastronomia sustentável no Brasil e no Peru

Ciências Humanas e da Educação; Ciências Jurídicas; Gestão e Negócios.
40 horas
Quarta-Feira 19:00:00 -20:40:00
Digital
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O projeto vai estudar Sustentabilidade, Gastronomia sustentável, Gastronomia como Atrativo Turístico, Experiências Turísticas e
Agricultura Orgânica. Faremos pesquisas em bibliografia a respeito do assunto e escolheremos localidades que possuem a
Gastronomia Sustentável como Atrativo Turístico.
Número de vagas: 25
Maria José Giaretta e Maria de Fatima Duarte Gonçalves
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Agronomia; Geografia; Gestão do Agronegócio; Nutrição; Geografia – Licenciatura; Comunicação Social; Radialismo (Rádio e Tv);
Engenharia Ambienta; Gestão e Negócios; Turismo e Hospitalidade.
80 horas
Carga horária:
Dias e horários: Sábado 11:00:00 -12:00:00
Modalidade:
Híbrido
Descritivo:

Projeto:
Descritivo:

Princípios básicos de neurociência computacional e inteligência artificial
Entender e aprender os princípios básicos da inteligência artificial e neurociência computacional e como estas áreas são aplicadas na
solução de diversos problemas da atualidade. Compreender os diferentes conceitos e algoritmos da inteligência artificial e como são
aplicados na solução de diferentes problemas. Representar e modelar os conceitos da Neurociência Computacional, a partir de uma
perspectiva interdisciplinar, abrangendo aspectos teóricos e computacionais.
Número de vagas: 50
Carlos Noriega
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Engenharias; TI e Computação.
40 horas.
Carga horária:
Dias e horários:
Sexta-feira
16:30:00-18:30:00
Modalidade:
Digital
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Projeto:
Descritivo:

Crescimento, desenvolvimento, sustentabilidade e bem-estar econômico de países sul-americanos selecionados (2017-2022)
Os fluxos comerciais oferecem aos países a oportunidade de comercializar seus produtos, além de suprir demandas na produção e
diversificar o consumo. Os fluxos comerciais geram, na maior parte dos casos, crescimento econômico. Entretanto, os países também
buscam o desenvolvimento econômico, que se alinha ao bem-estar da população. Nesse caso, outras variáveis como o IDH, a renda
per capta, emprego, inflação e outras variáveis, também devem ser analisados. O estudo visa comparar variáveis relacionadas ao
crescimento e desenvolvimento econômico de três países sul-americanos entre 2017-2021.
Número de vagas: 80
Silvia natalia barbosa back
Professor
Responsável:
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.
60 horas.
Carga horária:
Dias e horários: Quarta-Feira 17:20:00-18:50:00
Modalidade:
Digital
Projeto:
Descritivo:

Conflitos socioambientais no contexto latino-americano contemporâneo (parte II)
O Projeto tem como objetivo compreender muitas das implicações ambientais do Brasil e do mundo na última década, considerando
o cenário covid-19. Para tanto, a dinâmica será a partir dos Grupos de Estudos a serem compostos por alunos do Ecossistema Ânima
e de instituições de ensino estrangeiras (Peru), nas temáticas: Turismo Sustentável; Matriz Energética; Expansão de Monoculturas
para Exportação; Reorganização das Cidades - Contexto Pós-Covid; Mobilidade Urbana; Conservação da Natureza em Espaços
Urbanos; Superexploração e Reutilização da Água; e Barragens Hidrelétricas. Ainda, o Projeto terá conexão com os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.
Número de vagas: 20
Cilene Ribeiro Cardoso
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Gestão Ambiental; Engenharia Ambiental; Gestão e Negócios;
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Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

40 horas
Quinta-feira
Digital

17:20:00-18:40:00

Estudos comparados Brasil e América Latina: realidade e perspectivas para região (parte II)
Este projeto tem como objetivo promover estudos comparados e debates sobre o cenário atual, riscos e perspectivas políticas, sociais
e econômicas da América Latina e os impactos provocados pela pandemia da covid-19. Para tanto, a dinâmica será a partir dos
Grupos de Estudos a serem compostos por alunos do Ecossistema Ânima e de instituições de ensino estrangeiras (Argentina), por
meio de pesquisas, leituras e análises de relatórios de instituições internacionais. Os Grupos trabalharão a partir de tópicos
específicos para a elaboração dos anais (resumos) a serem apresentados ao final do Projeto.
Número de vagas: 20
Cilene Ribeiro Cardoso
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Ciências Jurídicas; Gestão e Negócios.
40 horas
Carga horária:
Dias e horários:
Quarta-Feira 09:40:00 -11:20:00
Modalidade:
Digital
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PROGRAMA ÂNIMA PLURAIS

Projeto:
Descritivo:

Encontro de leituras e debates feministas, em gênero e diversidade
O projeto se inspira no início dos movimentos das mulheres, que se encontravam para discutir suas angústias e pautas. Portanto será
também um encontro de mulheres, pessoas não binárias e todes interessades no tema do feminismo. Serão propostas leituras para
posterior debate. Os encontros serão realizados semanalmente ou quinzenalmente, a depender da decisão do grupo e das leituras
desenvolvidas.
Número de vagas: 160
Carolina Pedrosa Cardoso Itocazo
Professor
Responsável:
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.
120 horas
Carga horária:
Dias e horários: Quarta-Feira 17:30:00 -18:30:00
Modalidade:
Híbrido
Projeto:
Descritivo:

Saúde da população negra
O Projeto de Extensão Saúde da População Negra tem como proposta pormover discussões sobre a saúde da população negra,
considerando o contexto histórico da racismo no Brasil, racismo estrutural e institucional e a implementação da Politica Nacional de
Saúde Integral da População Negra nos diversos serviços de saúde da comunidade. Como devolutiva a comunidade a proposta é
aplicar atividade educativa baseada na intervenção por meio da Matriz SWOT (FOFA) e produção de Podcast.
Número de vagas: 50
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Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

TAYANA PATRICIA SANTANA OLIVEIRA DE SÁ
Ciências Biológicas e da Saúde; Gestão Hospitalar; Turismo e Hospitalidade.
100 horas
Quarta-Feira 09:00:00-11:00:00
Híbrido

Projeto:
Descritivo:

Clube de leitura e difusão antirracista
O CLUBE DE LEITURA E DIFUSÃO ANTIRRACISTA busca promover o compartilhamento de experiências e debates em torno de
questões raciais, seus sintomas e consequências, a partir da análise de livros, textos, filmes, músicas e outras obras culturais e
artísticas. Pretende-se introduzir discussões que auxiliem a pensar questões que permeiam a negritude e o antirracismo, como o
reconhecimento, a representatividade e as políticas afirmativas, em perspectiva transdisciplinar. As atividades assumirão formato
híbrido, tendo encontros prioritariamente online nas noites de quarta-feira, mas ressalvada a possibilidade de modificação do dia e
horário, bem como de ações presenciais.
Número de vagas: 50
João Paulo Soares e Silva
Professor
Responsável:
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.
80 horas
Carga horária:
Dias e horários: Quarta-Feira 19:00:00 -21:00:00
Modalidade:
Híbrido
Projeto:
Descritivo:

Cadê a cientista que estava aqui? O apagamento das contribuições femininas na ciência
Quando você pensa em um cientista, o que vem a sua mente? Os estereótipos masculinos são fundamentalmente lembrados quando
esse assunto entra em pauta. Será que não houve mulheres que trabalharam e contribuíram nas mais diversas áreas do
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conhecimento? O que aconteceu com as contribuições dadas por elas ao longo do tempo? Quais as problemáticas e
interseccionalidades permeiam a presença e afirmação feminina nas ciências? Este projeto propõe o debate sobre o tema, buscando
descortinar o que não foi mostrado, desconstruir os arquétipos e trazer à tona discussões que podem fazer a diferença no
entendimento do papel da mulher cientista.
Número de vagas: 50
Anna Léa Silva Barreto
Professor
Responsável:
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.
60 horas.
Carga horária:
Dias e horários:
Segunda-feira 14:00:00 16:00:00
Modalidade:
Híbrido
Projeto:
Descritivo:

Maria mulher negra: a busca de uma nova perspectiva de atuação no mundo do trabalho
A construção social do estigma que cerca o indivíduo - preconceitos, estereótipos e segregação. Fatores culturais, econômicos,
políticos, ideológicos, determinantes na Educação Inclusiva. Análise das políticas de enfrentamento da diferença e da desigualdade
frente ao contexto histórico–social, diretrizes, ações e estratégias. Aspectos históricos do racismo. O contexto social e a discriminação
racial. A identidade cultural nacional. Identidade e etnia. Valores culturais, linguagem e afirmação sócio existencial. O direito à
diferença. A escola e a reprodução das diferenças. Insterseccionalidades e diferenças: classe, gênero e raça. Educação comunitária.
Promoção da educação cidadã.
Número de vagas: 40
Claudio Soares dos Santos
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Enfermagem; Estética; Fisioterapia; Nutrição; Psicologia; Serviço Social; Administração; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas;
Gestão Comercial; Gestão Financeira; Processos Gerenciais; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência da Computação; Redes
de Computadores; Turismo e Hospitalidade.
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Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

40 horas
Segunda-feira, Sexta-feira
Híbrido

18:00:00-19:00:00

Projeto:
Descritivo:

A constituição do ecossistema cultural dos povos tradicionais de matriz africana
Um modelo de negócios contra a invisibilidade empresarial da cultura negra: Rede de cooperação. Cooperativismo. A construção
social do estigma que cerca o indivíduo - preconceitos, estereótipos e segregação. Fatores culturais, econômicos, políticos,
ideológicos, determinantes na Educação Inclusiva. Análise das políticas de enfrentamento da diferença e da desigualdade frente ao
contexto histórico–social, diretrizes, ações e estratégias. Aspectos históricos do racismo. O contexto social e a discriminação racial.
A identidade cultural nacional. Identidade e etnia. Valores culturais, linguagem e afirmação sócio-existencial. O direito à diferença.
A escola e a reprodução das diferenças. Diferenças: classe, gênero e raça. Promoção da educação cidadão.
Número de vagas: 40
Claudio Soares dos Santos
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Enfermagem; Fisioterapia;Nutrição; Psicologia; Serviço Social; Administração; Ciências Contábeis; Gestão de Recursos Humanos;
Gestão Financeira; Logística; Marketing; Processos Gerenciais; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência da Computação;
Turismo e Hospitalidade.
40 horas
Carga horária:
Dias e horários: Terça-Feira
18:00:00-19:00:00
Modalidade:
Híbrido
Projeto:
Descritivo:

LEDIN – Laboratório de Equidade, Diversidade e Inclusão: transformando os espaços acadêmicos e de trabalho
O LEDIN – Laboratório de Equidade, Diversidade e Inclusão: Transformando os espaços acadêmicos e de trabalho é um projeto de
extensão voltado para a comunidade acadêmica da Ânima que se propõe a potencializar os debates sobre equidade, diversidade e
inclusão, visando construir possibilidade de transformação dos espaços acadêmicos e no mercado de trabalho, através de grupos de
estudos, palestras, encontros e ações nas diferentes instituições da rede e nas empresas parceiras.
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Número de vagas: 50
Luiz Henrique Braúna Lopes de Souza
Professor
Responsável:
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.
80 horas
Carga horária:
Dias e horários: Quarta-Feira 19:00:00-21:00:00
Modalidade:
Híbrido
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PROGRAMA BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

Projeto:
Descritivo:

Mente em ação: meditação e ciência na Ânima
As práticas meditativas possibilitam treinar a focalização da atenção plena contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o
desenvolvimento do processo de ampliação da consciência em relação a nossa existência. No projeto são ensinadas fundamentação
e práticas de meditação por meio de técnicas de respiração e autorregulação das emoções com vistas a promoção de bem-estar e
redução do estresse, bem como promover a experiência com ações nas comunidades com a difusão da informação, sensibilização,
entre outras ações que possam mobilizar a transformação de todos os envolvidos no projeto para um mundo melhor.
Número de vagas: 600
Cláudia Vieira Carnevalle
Professor
Responsável:
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.
40 horas
Carga horária:
Dias e horários:
Turma 1: Segunda-feira 18:00:00 19:00:00
Turma 2: Terça-Feira 06:30:00 07:30:00
Turma 3: Quarta-Feira 06:30:00 07:30:00
Modalidade:
Digital
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Projeto:
Descritivo:

Jornada do herói
O Projeto do Curso JORNADA DO HERÓI: A AVENTURA DE CONHECER A SI MESMO, foi desenvolvido com base em experiências
imersivas realizadas nos últimos dois anos com jovens que buscam compreender melhor sobre seu dom e como colocá-lo a serviço
do planeta de modo a honrar a voz de seu Ser. Com a finalidade de proporcionar um despertar da essência humana e sua força sutil
para que cada indivíduo ente em contato com sua potência.
Número de vagas: 300
Cláudia Vieira Carnevalle
Professor
Responsável:
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.
40 horas
Carga horária:
Dias e horários:
Terça-Feira
18:00:00
19:00:00
Modalidade:
Digital
Projeto:
Descritivo:

Yoga raiz
Em um mundo onde as mudanças acontecem de forma acelerada e os desafios se sobrepõem, alcançando questões fundamentais
relativas à existência no planeta, a saúde humana se deteriora por não suportar tanto tempo sob tanta pressão. Considerando tal
contexto, este programa visa criar condições de se trabalharem o corpo, a mente e a consciência de forma integral, estabelecendo
uma base firme para a saúde humana. Através de técnicas reconhecidas do Yoga, como Asanas, Pranayamas e Meditações, o
praticante poderá despertar o seu potencial para além dos limites impostos pelo Estresse Crônico, possibilitando acessar os recursos
mais requintados de sua inteligência.
Número de vagas: 400
Cláudia Vieira Carnevalle
Professor
Responsável:
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:
Dias e horários:
Modalidade:

40 horas.
Turma 1: Terça-Feira 17:30:00 Turma 2: Quarta-Feira 08:00:00 Digital

18:30:00
09:00:00

Projeto:
Descritivo:

Aikido: arte marcial para a vida
Aikido tem o significado de Ai = Harmonia, Ki = Energia e Do = Caminho. É um BUDO, ou seja, uma arte marcial de origem japonesa
que em sua filosofia traz ensinamentos para lidar no dia a dia, presença corporal, respiração consciente, relação de harmonia e
autoconhecimento.
Número de vagas: 600
Cláudia Vieira Carnevalle
Professor
Responsável:
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.
40 horas.
Carga horária:
Dias e horários: Turma 1: Quarta-Feira 17:30:00 18:30:00
Turma 2: Segunda-feira 18:00:00 19:00:00
Turma 3: Quinta-feira 08:00:00 09:00:00
Modalidade:
Digital
Projeto:
Descritivo:

Sunrise
Aikido tem o significado de Ai = Harmonia, Ki = Energia e Do = Caminho. É um BUDO, ou seja, uma arte marcial de origem japonesa
que em sua filosofia traz ensinamentos para lidar no dia a dia, presença corporal, respiração consciente, relação de harmonia e
autoconhecimento.
Número de vagas: 1.000
Cláudia Vieira Carnevalle
Professor
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Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Modalidade:

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.
40 horas.
Turma 1: Segunda-feira 17:30:00 18:30:00
Turma 2: Terça-Feira 08:00:00 09:00:00
Turma 3: Quinta-feira 08:00:0009:00:00
Turma 4: Quinta-feira 17:30:00 18:30:00
Turma 5: Quinta-feira 08:00:00 09:00:00
Digital

