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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

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 

CAMPUS MOSSORÓ 

Projeto:   Acessar: espaço urbano, acessibilidade, paisagismo e história da cidade 

Descritivo:  Desenvolver, junto à sociedade civil e estudantes, estudos qualitativos e quantitativos e projeto de arquitetura e urbanismo de uma 
praça pública no centro histórico de Mossoró/RN, Praça Bento Praxedes; no que se refere à qualidade e usabilidade desses espaços 
por pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

Número de vagas:  40 
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Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Educação Física - Bacharelado, Fisioterapia, História 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 15:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Justiça restaurativa: a educação para a paz 

Descritivo:  O círculo de construção de paz é uma técnica milenar e universal, utilizada para dirimir conflitos e evitar litígios. Com o intuito de 
fomentar um espaço saudável, seguro e de confiança, o círculo é utilizado como técnica da Justiça Restaurativa, que visa propiciar 
oportunidades de diálogo e soluções pacíficas dos conflitos. Assim, considerando que a escola é um espaço que pode favorecer e 
oportunizar a construção da cidadania, e possibilitar o desenvolvimento de relações interpessoais diversas, que pode também 
fomentar o respeito as diferenças, ao acolhimento, a aceitação e respeito pelo outro, justifica-se o uso desse meio para o fazer além 
do pedagógico. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Arte e Educação, Filosofia, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Pedagogia, Pedagogia - 
Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Criminologia, Direito, 
Mediação, Linguagem, Cultura e Sociedade, Relações Públicas, Teatro, Administração  

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira |16:00:00 - 18:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   ALIA: Alimentando a infância e a adolescência 

Descritivo:  Ações voltadas ao atendimento da infância e adolescência, através do estudo dos mecanismos fisiológicos/fisiopatológicos, que 
afetam o estado nutricional de crianças e adolescentes, identificando aspectos da avaliação e do diagnóstico nutricional, bem como 
o planejamento dietético/dietoterápico e condutas nutricionais, com base na gastronomia sustentável e na educação alimentar e 
nutricional, visando prevenção, manutenção e/ou recuperação da saúde. 

Número de vagas:  60 
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Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Nutrição Psicologia, Serviço Social  

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira |14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Acessibilidade é coisa séria 

Descritivo:  Conhecer os direitos e garantias das pessoas com deficiências, conforme regulamentado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência 
(Lei 13.146/2015). Levar o conhecimento à sociedade, para que haja uma consicentização dos cidadãos acerca da temática. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Direito 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 09:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   GESTAME: Gestar a amamentar – uma abordagem multidisciplinar à família 

Descritivo:  A gestação é uma fase importante na vida de uma mulher e corresponde ao período que antecede ao parto. É um momento de 
mudanças físicas e psicológicas, em um corpo que se transforma a cada dia. Durante cada período dessa transformação, a mulher 
pode ficar mais vulnerável, sobretudo em aspectos relacionados à saúde (SILVA, 2013).  
Nesse sentido, pensou-se na criação do referido projeto de extensão, haja visto a relevância da temática e necessidade de amparo 
ao público-alvo, no que se refere a orientações e cuidados específicos de profissionais de diversas áreas da saúde, caracterizando 
assim a efetivação de um cuidado multiprofissional. 
 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia 

Carga horária:  80 horas. 
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Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   UNP mulher 

Descritivo:  Desenvolvimento da mulher na perspectiva do empoderamento e empreendedorismo na sociedade. Articulação entre as diversas 
ciências na academia a fim de contribuir com a luta pela igualdade de gênero e pertencimento feminino. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Educação financeira e empreendedorismo nas escolas públicas de Pau dos Ferros-RN 

Descritivo:  A educação financeira visa uma melhor gestão dos recursos financeiros, e o empreendedorismo é um conjunto de esforços 
empregado por uma ou mais pessoas, com o objetivo de alcançar resultados, ainda há muito que se discutir sobre educação 
financeira e empreendedorismo, principalmente para os jovens que estão no ensino médio, haja visto que não há disciplinas 
relacionadas a essas temáticas no ensino médio público brasileiro, nesse contexto, o presente estudo visa capacitar os participantes 
do projeto, para serem multiplicadores do conhecimento e irem nas escolas publicas de ensino médio de Pau dos Ferros-RN. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quinta-feira | 13:00:00 -  17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Nascer feliz 
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Descritivo:  Desenvolver com as gestantes e seus conjugues, saberes e práticas voltadas ao ciclo gravídico puerperal através de oficinas teórico-
práticas, de caráter educativo, Interprofissional e multidisciplinar no Centro Integrado de Saúde (CIS) da Universidade Potiguar, 
ampliando a linha de cuidados na saúde da mulher e garantindo uma redução dos indicadores de morbimortalidade materno e 
neonatal. 

Número de vagas:  140 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Pedagogia da alegria: educando com amor em espaço não escolar 

Descritivo:  Promover a aplicação dos conhecimentos e competências desenvolvidas a fim de impactar a comunidade por meio de ações, 
engajamento e formação dos alunos no espaço não formal. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Pedagogia 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Matemática para todos 

Descritivo:  O projeto trata de um curso de pré cálculo para alunos ingressantes nos cursos de engenharia e para alunos que irão prestar Enem 
no ano de 2023. As aulas serão presencial e ead. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Matemática, Matemática – Licenciatura, Engenharias, Administração, Ciências Contábeis, Ciências 
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Econômicas 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 13:30:00 - 16:30:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   NAVID: Núcleo de apoio a vida, inclusão e diversidade 

Descritivo:  Projeto composto por subprojetos que visão ofertar espaços de atendimento multiprofissional e específico da psicologia, por meio 
de ambiente de aprendizagem nas diversas formas de atuação profissional nos campos da educação, saúde e avaliação psicológica. 
O aluno realizam atividades específicas da psicologia e interdisciplinares em educação e saúde. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
Psicologia, Serviço Social        

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira | 19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Escola do futuro 

Descritivo:  Projeto interdisciplinar com Unidades Curriculares da área de Ciências Humanas nos trabalhos focados na busca ativa em: Aspectos 
humanos e socioculturais, Educação básica: avaliação e currículo, Profissão docente e identidade profissional e Sistema de proteção 
social brasileiro. Trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade do reforço escolar. Acesso aos serviços em saúde mental, 
corpo e movimento e apoio social. O projeto é articulado a: Brinquedoteca Social e Piquenique Literário. 

Número de vagas:  200 

Público-alvo:  Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia, História - Licenciatura, Letras - Português e Inglês, 
Pedagogia, Psicologia, Serviço Social 

Carga horária:  120 horas. 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sexta-feira | 16:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Educação financeira e empreendedorismo nas escolas públicas de Pau dos Ferros-RN 

Descritivo:  A educação financeira visa uma melhor gestão dos recursos financeiros, e o empreendedorismo é um conjunto de esforços 
empregado por uma ou mais pessoas, com o objetivo de alcançar resultados, ainda há muito que se discutir sobre educação 
financeira e empreendedorismo, principalmente para os jovens que estão no ensino médio, haja visto que não há disciplinas 
relacionadas a essas temáticas no ensino médio público brasileiro, nesse contexto, o presente estudo visa capacitar os participantes 
do projeto, para serem multiplicadores do conhecimento e irem nas escolas publicas de ensino médio de Pau dos Ferros-RN. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quinta-feira |13:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Empreendedor ambulante 

Descritivo:  O projeto cria condições para que os discentes desenvolvam as competências necessárias para o desenvolvimento de planos de 
negócios para os mais diversos setores. Não obstante, o projeto se propõe a entender as particularidades que envolvem o contexto 
empreendedor de cada um dos seus participantes. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Administração, Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, 
Comércio Exterior - Bacharelado, Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, 
Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Marketing - Bacharelado, Processos Gerenciais 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira |16:00:00 - 19:00:00 
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Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   NEFE: Núcleo de estudos em finanças empresariais 

Descritivo:  O projeto cria condições para que os discentes desenvolvam as competências necessárias para análise financeira das empresas, a 
partir dos dados internos, como os das demonstrações financeiras, bem como análise do ambiente externo, através da análise de 
mercado. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Administração, Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, 
Comércio Exterior - Bacharelado, Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, 
Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logística, Marketing, Marketing - Bacharelado, Processos 
Gerenciais 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira |19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Conhecendo as carreiras jurídicas in loco 

Descritivo:  Analisar in loco as possíveis carreiras de atuação do bacharel em Direito 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Direito 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 09:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Compliance trabalhista 
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Descritivo:  O compliance trabalhista é um elemento fundamental na diminuição das eventuais responsabilizações judiciais a serem suportadas 
pelas empresas. Este ainda é um ramo pouco explorado na nossa região, o programa consiste no oferecimento de um grupo de 
extensão cujo o objeto seria voltado para a elaboração de planos de compliance trabalhista para empresas, da área da abrangência 
da instituição, que demonstrem interesse. 

Número de vagas:  150 

Público-alvo:  Direito 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Existências, conexões e humanidades 

Descritivo:  Projeto interdisciplinar com Unidades Curriculares em curso no semestre 2023.1 da área de Ciências Humanas nos trabalhos focados 
na busca ativa em: atividades de leitura, produção acadêmica e debate de textos literários e filosóficos a luz da psicologia, do Serviço 
Social e na área de infâncias, adolescências e famílias; orientações para direitos sociais nas comunidades e, desenvolvimento de 
espaços de promoção a cultura na comunidade interna e externa. O projeto é articulado a: Metanoia; CaféPsi; NPJ Itinerante; Serviço 
Social nas comunidades; Núcleo de Cultura e; Núcleo de Estudos sobre Crianças, Adolescentes e Famílias (NECAF). 

Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Letras, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Direito 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Escritório modelo de arquitetura 

Descritivo:  O escritório atuará em atividades junto a comunidade através de ações, sem fins lucrativos, o qual visa estreitar a ligação entre a 
universidade e a comunidade, seja através da prestação de serviços especializados de engenharia e/ou arquitetura através de 
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consultorias, laudos técnicos e desenvolvimento de projetos e/ou recuperação de estruturas, inserindo professores e alunos num 
contexto socioeconômico mais amplo do que a realidade acadêmica, possibilitando a aplicação teórica estudada em sala de aula com 
a prática que será desenvolvida nas atividades do projeto do extensão. O trabalho do escritório partirá do recebimento das demandas 
de cada comunidade/órgão interessado. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Design, Design de Interiores, Moda 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Citologia clínica 

Descritivo:  Promover educação em saúde de forma preventiva contra câncer de mama e de colo uterino, buscando o diagnóstico e o tratamento 
precoce. 
 Conteúdos: Aspectos anatômicos e funcionais do sistema genital feminino. Aspectos técnicos em citologia do colo uterino. Citologia 
nas diversas fases da vida hormonal, gravidez e pósparto. Colpocitologia oncótica cervical. Aspectos citológicos de infecções 
específicas. Alterações inflamatórias do colo uterino e vagina. Classificações Citológicas. 

Número de vagas:  90 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 08:00:00 - 11:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Escritório modelo para engenharias industriais 

Descritivo:  O escritório modelo de Engenharias Industriais contemplará a elaboração de projetos técnicos para comunidades e locais sem acesso 
a esse tipo de tecnologia. Além disso, irá oferecer auxílio na utilização de ferramentas necessárias para melhor controle e gestão da 
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manutenção de máquinas, possibilitando maior segurança aos processos. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Viva 

Descritivo:  Gerontologia e Psicologia. Intervenções psicológicas voltadas à população idosa. Velhice e envelhecimento saudável. Redução da 
vulnerabilidade social. Ampliação dos laços sociais. Formação prática de estudantes de Psicologia. Fortalecimento da formação 
profissional em Psicologia. Atuação individual e grupal em Psicologia. Trabalho em equipe multiprofissional. Intervenções 
psicológicas em ILPI’s. Intervenções psicológicas à equipe de cuidadores. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Letras, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social    

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira | 08:00:00 - 11:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Núcleo de práticas em negócios - NPN - MOSSORÓ 

Descritivo:  Desenvolvimento de técnicas e prestação de serviços do cenário de gestão e aplicabilidade no ambiente de negócios, simulação de 
práticas de contabilidade, gestão e empreendedorismo. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Administração, Ciências Contábeis, Marketing 

Carga horária:  120 horas. 
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Dias e horários:   Segunda-feira, Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira | 16:00:00 - 18:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Programa de desenvolvimento de pequenos negócios 

Descritivo:  O projeto de extensão Programa de Desenvolvimento de Pequenos Negócios atua na prestação de serviços de consultoria a micro 
e pequenas empresas, que não tem condições de custear consultorias profissionais. As atividades envolvem diagnóstico 
organizacional, aplicação de ferramentas de gestão, implementação de melhorias e acompanhamento dos resultados. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  08:00:00 - 11:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal -NAF - MOSSORÓ 

Descritivo:  Desenvolvimento de tecnicas e prestação de serviços contábil e fiscal. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Ciências Contábeis 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira, Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira |  16:00:00 - 21:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Programa de intervenção e prevenção da obesidade em crianças e adultos - PIPOCA 
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Descritivo:  Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Aspectos clínicos do paciente com obesidade e exames complementares. Avaliação 
física e testes de esforço máximo e submáximo. Monitorização do paciente: cardíaca e respiratória. Reabilitação Cardíaca. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira |  08:00:00 - 11:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Saúde na praça 

Descritivo:  Realização de ações de saúde, acolhimento e orientações de bem-estar, fiscal, contábil e direitos (nas mais diversas áreas de oferta 
de formação no campus Mossoró) nas imediações das praças públicas da Avenida Rio Branco em parceria com a Prefeitura Municipal 
de Mossoró. Este é parte do macroprojeto – “Viva Rio Branco”. As ações são desenvolvidas mensalmente, sempre no 1º domingo de 
cada mês. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Medicina Veterinária Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - 
Licenciatura, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Direito, Administração, Ciências Contábeis, 
Marketing, Recursos humanos 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  09:00:00 - 11:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Chef gestor 

Descritivo:  O projeto visa proporcionar aos estudantes dos cursos de Gastronomia o desenvolvimento de habilidades profissionais de impacto 
comunitário, a partir do atendimento a pequenos negócios e Cozinhas Solidárias com o objetivo de cooperar com uma mentoria e 
consultoria de aspectos negociais e de gestão gastronômica a esses micronegócios. Envolve ações como: Elaboração de planos de 
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negócios; Elaboração de Fichas Técnicas; Elaboração de cardápios; Consultoria Gastronômica; Estudo da realidade do negócio 
envolvendo Gestão e Gastronomia; Apoio à Cozinhas Solidárias e micronegócios. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gastronomia 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Escritório modelo de engenharia e arquitetura 

Descritivo:  O escritório atuará em atividades junto a comunidade através de ações, sem fins lucrativos, o qual visa estreitar a ligação entre a 
universidade e a comunidade, seja através da prestação de serviços especializados de engenharia e/ou arquitetura através de 
consultorias, laudos técnicos e desenvolvimento de projetos e/ou recuperação de estruturas, inserindo professores e alunos num 
contexto socioeconômico mais amplo do que a realidade acadêmica, possibilitando a aplicação teórica estudada em sala de aula com 
a prática que será desenvolvida nas atividades do projeto do extensão. O trabalho do escritório partirá do recebimento das demandas 
de cada comunidade/órgão interessado. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Centro de práticas extensionista das Ciências Agraria e Ambientais 

Descritivo:  Desenvolver práticas de extensão, buscando a capacitação, difusão de informação, tecnologia e cultura. Os objetivos serão sempre 
de sanar problemas e dar respostas a demandas da sociedade com foco em saúde pública, meio ambiente e bem-estar animal, 
ampliando a relação discente e comunidade, desenvolvendo boas práticas e aplicando o conteúdo discutido em sala de forma 
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dinâmica e interativa com a realidade, e consolidando a indissociabilidade entre saúde humana, saúde animal e saúde ambiental 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Medicina Veterinária 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Terça-Feira, Quinta-feira |  07:50:00 - 10:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Envelhecer saudável 

Descritivo:  Desenvolver ações de saúde, mediação, esclarecimentos e garantia de direitos sociais, atividades físicas, orientações nutricionais, 
corroborando com a qualidade de vida, de relacionamentos interpessoais e familiares, abrangendo aspectos ligados à autoestima, 
auto aceitação, automotivação, prevenção e o tratamento de patologias, desenvolvendo ações capazes de contribuir com o 
envelhecimento saudável. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  15:00:00 - 17:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Escola dos eventos 

Descritivo:  Atua na capacitação de discentes interessados em produzir eventos, nas atribuições de planejamento, pré evento, evento e pós 
evento, aborda temas estratégicos, táticos e operacionais de forma multidisciplinar para execução prática das atividades. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 
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Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

CAMPUS ROBERTO FREIRE 

Projeto:   PLURAL: Escritório Modelo de Arquitetura e Design de Interiores da UnP 

Descritivo:  O PLURAL - Escritório Modelo de Arquitetura, Urbanismo e Design de Interiores é um instrumento de interação do meio acadêmico 
com a sociedade e suas comunidades e está agregado ao contexto curricular com supervisão por um docente dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo e de Design de Interiores, pois tem como proposta a aplicação das práticas desenvolvidas em sala de aula 
fomentando o protagonismo do estudante através da possibilidade de atuar junto à sociedade no que concerne atender aos anseios 
da comunidade na produção do espaço construído, do habitat e do espaço urbano que os envolve. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Ferramentas ágeis de gestão 

Descritivo:  O projeto será desenvolvido utilizando duas estratégias, sendo cada estratégia aplicada quinzenalmente. Assim, em uma semana 
serão aplicados diferentes métodos de aprendizagem para discutir ferramentas e na semana seguinte será dedicado ao 
desenvolvimento do projeto. Entretanto, os alunos terão um mês para prospectar uma pequena empresa para iniciar o 
desenvolvimento do projeto. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Administração, Administração de Empresas, Gestão Comercial, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Qualidade, 
Marketing, Marketing - Bacharelado 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira |16:00:00 - 18:50:00 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto:   Educação financeira e empreendedorismo nas escolas públicas de Pau dos Ferros-RN 

Descritivo:  A educação financeira visa uma melhor gestão dos recursos financeiros, e o empreendedorismo é um conjunto de esforços 
empregado por uma ou mais pessoas, com o objetivo de alcançar resultados, ainda há muito que se discutir sobre educação 
financeira e empreendedorismo, principalmente para os jovens que estão no ensino médio, haja visto que não há disciplinas 
relacionadas a essas temáticas no ensino médio público brasileiro, nesse contexto, o presente estudo visa capacitar os participantes 
do projeto, para serem multiplicadores do conhecimento e irem nas escolas publicas de ensino médio de Pau dos Ferros-RN. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quinta-feira |13:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Unificando forças 

Descritivo:  Desenvolver os discentes através de dois eixos: i) Aprendizagem contínua; e ii) Disseminação de conhecimento. No eixo 
“aprendizagem contínua” serão desenvolvidas atividades de capacitação, orientação e aprimoramento das habilidades e 
competências adquiridas em sala de aula e nos treinamentos, em que os(as) discentes irão planejar e desenvolver ações de ensino 
sobre temas diversos. No segundo eixo as ações práticas ocorrerão por meio de oficinas, cursos e palestras a comunidade externa, 
instituições de Ensino (públicas ou privadas). Algumas atividades podem acontecer por meio da parceria entre UnP e Junior 
Achievement do Rio Grande do Norte - JARN. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Engenharia de Produção, Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 08:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto:   Rede de proteção à mulher (Modalidade Mentoria) 

Descritivo:  Modalidade MENTORIA do projeto de extensão "Rede de proteção à mulher", destinada aos alunos que já fizeram parte do projeto 
em semestre anteriores e, por isso, detém experiência para conduzir as ações e atividades, além dos atendimentos jurídicos e 
psicológicos às mulheres em situação de violência doméstica, encaminhadas pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à 
Mulher e Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (SEMUL), da cidade do Natal/RN, que ocorrem exclusivamente 
de forma presencial. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Psicologia, Serviço Social, Direito, Administração 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira |13:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Rede de proteção à mulher (modalidade aprendiz) 

Descritivo:  Modalidade APRENDIZ do projeto de extensão "Rede de proteção à mulher", destinada aos alunos iniciantes, que nunca 
participaram do projeto e, assim, precisam ser acompanhados, durante os atendimentos jurídicos e psicológicos, pelos alunos 
tutores. Atuam, a princípio, nas ações de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra à mulher. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Psicologia, Serviço Social, Direito, Administração 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 13:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Prolvida: construindo práticas de prevenção, manejo e pósvenção do suicídio 

Descritivo:  Reflexões sobre promoção da saúde mental e os fatores relacionados ao sofrimento psíquico; O fenômeno do suicídio ao longo da 
história; Concepções sobre a autolesão e expressão do sofrimento. Intervenções direcionadas ao comportamento autolesivo e 
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ampliação da saúde mental. Desenvolvimento de estratégias de prevenção do suicídio de forma interdisciplinar e intersetorial. 
Articulação de redes de cuidado para o atendimento a demandas que envolvam ideação suicida e autolesão. Desenvolvimento de 
ações de prevenção, manejo e pósvenção do suicídio. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira |14:00:00 - 17:00:00 

 

Projeto:   Prática juris 

Descritivo:  O projeto prática juris é um dos projetos vinculados ao núcleo de prática jurídica (npj) e apresenta alguns eixos de desenvolvimento 
para o discente, quais sejam: ferramentas digitais, visitas guiadas para atendimento à população externa, oficinas profissionais e 
atendimentos voluntários por alunos assistentes (atendimento jurídico para a população que procura o núcelo de prática jurídica). 
Contempla as oficinais profissionais ministradas por profissionais egressos da unp ao longo do semestre letivo, com foco na produção 
de peças judiciais, pje e sustentação oral. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Direito 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 16:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Law network 

Descritivo:  O projeto de extensão law network visa erudir a comunidade acadêmica acerca de temáticas relacionadas ao direito. Para 
instrumentalizar o projeto, é utilizado o perfil no instagram @projetolawnetwork , através do qual haverá publicações periódicas 
,todas avaliadas e autorizadas pela docente orientadora. Ademais, o projeto tem por escopo realizar atividades internas e externas 
de engajamento dos alunos com o ambiente profissional, a exemplo do juristours, estes realizados em órgãos públicos (tribunais de 
justiça, ter, trf, procuradorias, ministério público). 
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Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Direito 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 16:00:00 - 18:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Agência escola 

Descritivo:  Prática de redação, cobertura de eventos e textos auxiliares para redes sociais; Desenvolvimento de projetos Gráficos, Identidades 
Visuais e Programações Visuais Gerais; Edição de vídeos para divulgação, cobertura e registros de eventos internos; Planejamento e 
desenvolvimento de campanhas de endomarketing em parceria com o setor de Marketing da Instituição. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Design Gráfico, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Produção Audiovisual 
     

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 16:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   NETS: Núcleo estudantil de treinamento e serviços 

Descritivo:  O Projeto NETS, Núcleo Estudantil de Treinamento e Serviços, trabalha temas com foco no diagnóstico de RH através dos subsistemas 
de Gestão de Pessoas; Bem-estar e satisfação das pessoas, Programas de Qualidade de vida no trabalho, Benefícios sociais, R&S, 
Educação, treinamento e desenvolvimento (LNT) e o processo de T&D que serão concedidos aos colaboradores, atendendo as 
necessidades organizacionais e mercadológicas de cada setor/área. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Administração, Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Pública, Marketing 

Carga horária:  80 horas. 
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Dias e horários:   Quarta-Feira | 16:00:00 - 18:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Existências: intervenções em direitos humanos, relações de gênero, étnico-raciais e de sexualidade 

Descritivo:  Ações de pesquisas e intervenções com a comunidade na perspectiva de garantia de direitos humanos para populações 
vulnerabilizadas. A subjetividade de pessoas lgbtqia+, negras, indígenas e mulheres em situações de violências. Condições de vida e 
de saúde, bem como o acesso a rede de saúde, assistência social e de educação de pessoas lgbtqia+, negras, indígenas e mulheres 
em situações de violências. O impacto na subjetividade e na saúde mental da lgbtqia+fobia, do racismo e do machismo. Oferta de 
assistência psicossocial e clínica para pessoas lgbtqia+, negras, indígenas e mulheres em situações de violências. Promoção da 
diversidade na rede de saúde, de assistência social e de educação. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física, Educação 
Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Ética e Saúde, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, 
Nutrição, Odontologia Arte e Educação, Filosofia, Física, Geografia - Licenciatura, História, História - Licenciatura, Letras, Letras - 
Inglês, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Letras - Tradutor e Intérprete, Língua Espanhola e 
Literaturas, Língua Inglesa, Matemática, Matemática - Licenciatura, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Direito, 
Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 
Radialismo (Rádio e Tv), Dança, Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, 
Música Popular e Gestão de Carreira, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, Produção Fonográfica, 
Produção Fonográfica - Música Eletrônica, Produção Fonográfica - Produção de Música Eletrônica, Produção Fonográfica - 
Produção Musical, Produção Multimídia, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Teatro, Tecnologia 
em Produção Fonográfica - Produção Musical, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação em Mídias Digitais, Turismo, 
Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira | 15:00:00 - 18:00:00 
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Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Escritório OAB 

Descritivo:  O projeto conta com os seguintes eixos de atuação: a) aulas de revisão; b) exames integrados; c) dicas semanais de estudo veiculadas 
semanalmente pelos professores nas redes sociais do curso; d) envio de questões semanais para que os alunos possam treinar em 
casa; e) simulação da primeira fase do exame da ordem; f) auxílio aos alunos que precisam recorrer contra a correção da prova da 
segunda fase. Além disso, o projeto pretende contar com uma nova vertente voltada à capacitação e auxílio aos concluintes que 
iniciarão na advocacia.os alunos extensionistas contribuirão no planejamento, elaboração e divulgação das ações, bem como 
poderão atuar como monitores. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Direito 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira |16:00:00 - 20:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   NATO: Núcleo de avaliação trabalho e organizações 

Descritivo:  Articulação de atividades e temas relacionados ao campo do trabalho e das organizações, empreendendo atividades ligadas a gestão, 
avaliação, acompanhamento e desenvolvimento do trabalho e das pessoas. Articulação e construção de ferramentas analíticas, que 
auxiliem a tomada de decisão organizacional. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Psicologia, Administração, Gestão de Recursos Humanos 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira |19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   NATO: Núcleo de avaliação trabalho e organizações 

Descritivo:  Articulação de atividades e temas relacionados ao campo do trabalho e das organizações, empreendendo atividades ligadas a gestão, 
avaliação, acompanhamento e desenvolvimento do trabalho e das pessoas. Articulação e construção de ferramentas analíticas, que 
auxiliem a tomada de decisão organizacional. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Psicologia, Administração, Gestão de Recursos Humanos 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira | 16:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Ludicidade e aprendizagem significativa 

Descritivo:  Este projeto de extensão tem, como objetivo, pensar, com base nos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em 
propostas lúdicas de atividades para alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Nesse sentido, os discentes participantes 
do projeto, que deverão estar vinculados aos cursos de Letras, História e/ou Pedagogia, serão responsáveis por produzir materiais 
pedagógicos (atividades, jogos etc.) que promovam aprendizagens significativas. Além da produção, os discentes irão às escolas 
realizar uma atividade interventiva com os recursos confeccionados. Todos os materiais produzidos serão doados a escolas da rede 
pública de ensino. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  História - Licenciatura, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Pedagogia       

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Direito 4.0 UNP 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Descritivo:  O projeto visa criar um espaço de discussão e resultados sobre o direito 4.0. Com o avanço tecnológico da informação e da 
comunicação provocado pela era digital o direito como agente regulador da sociedade tem o dever de acompanha-la. Por esse 
motivo, é essencial para o desenvolvimento acadêmico e profissional a prática desse ramo do direito ainda tão pouco explorado. 
Para tanto, o projeto visa fazer uma integração direta entre os acadêmicos e profissionais da advocacia 4.0 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Ciências Jurídicas, Comunicação e Marketing, Jornalismo 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Empreendo & uso 

Descritivo:  Se constitui com o propósito de levar uma maior conscientização em torno do empreendedorismo social voltado para a prática do 
reuso de peças de vestuário; estabelece uma ligação com os objetivos de desenvolvimento do milênio, com destaque na qualidade 
de vida e o respeito ao meio ambiente, buscando por meio de ações coletivas o aprimoramento do trabalho social para o 
desenvolvimento local. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Design de Moda, Moda, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), 
Jornalismo, Negócios da Moda, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Publicidade e Propaganda, Administração, Administração 
de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Comercial, 
Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Marketing, Marketing - Bacharelado, 
Marketing Digital 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 16:00:00 - 18:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Sem fronteiras 
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Descritivo:  O Sem Fronteiras é fruto da união de alunos de cursos das Escolas de Gestão e Negócios, Saúde e Educação. O projeto tem como 
objetivo acolher e oferecer serviços à pessoas em situação de refúgio. Para os refugiados o Sem Fronteiras representou uma maior 
integração à sociedade brasileira e o acesso aos serviços de  saúde, educação e cidadania. Já para os alunos participantes essa foi 
uma oportunidade de conhecer outras culturas e línguas estrangeiras. Além de poderem colocar em prática as ferramentas de gestão 
de projetos sociais e o adquirir o conhecimento sobre tratados internacionais sobre refúgio e a legislação nacional referente. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Design Gráfico, Odontologia, Geografia - Licenciatura, História, História - Licenciatura, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Direito, Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Comércio 
Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Relações Internacionais   

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Mapeando processos 

Descritivo:  Compreender os fluxos de trabalho nas organizações é uma necessidade cada vez maior. A modelagem de processos é o caminho 
para se obter essa compreensão. Por meio deste trabalho de modelagem que as organizações melhoram seus processos, ganham 
eficiência, flexibilidade e melhoram seus serviços para os clientes e sociedade. O projeto mapeando processos visa o atendimento 
de empresas que tenham problema nos fluxos internos da sua organização, fazendo o mapeamento e observando os gargalos da 
organização, o projeto visa contribuir com a melhoria organizacional e com a sociedade. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 16:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  A intervenção assistida por animais e a práxis psicológica 
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Descritivo:  O campo da intervenção assistida por animais (IAA) é crescente, existem ações visando interação pessoa-animal nos hospitais, nas 
escolas, empresas, em serviços de saúde. Essa extensão intenciona capacitar o estudante do curso de psicologia a respeito da 
temática, entendendo o cão como um co-terapeura do processo interventivo, visando a benefícios diversos, como redução de 
estresse, aumento de empatia, de vinculação e melhor comunicação. Serão abordados na capacitação: conceitos da IAA, métodos, 
possibilidades, cuidados éticos necessários para bem-estar dos envolvidos, tanto dos atendidos como do cão-terapeuta. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Psicologia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 08:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   POTIMUN: Modelo Potiguar das Nações Unidas 

Descritivo:  Projeto de Extensão, baseado no programa Model United Nations, propagado pela Organização das Nações Unidas, em que 
estudantes de Ensino Médio e Superior simulam reuniões de cúpula de organizações internacionais, fóruns de negociação em 
relações internacionais, negociações bilaterais, dentre outros mecanismos das Relações Internacionais e do Direito Internacional. 
Aspira desenvolver em seus participantes capacidades e competências fundamentais para o ambiente diplomático e/ou de 
negociações, com a finalidade de preparar essas pessoas para experiências diplomáticas reais. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Geografia - Licenciatura, História, História - Licenciatura, Letras, Ciências Jurídicas, Gestão e Negócios 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  15:00:00 - 17:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   POTIJURIS 
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Descritivo:  O projeto visa criar um espaço de discussão e simulação de cortes internacionais, bem como, apoio jurídico e assistencial aos 
refugiados e apátridas residentes em Natal-RN, proporcionando através de suas atividades  a construção de sociedades justas e 
socialmente conscientes. O projeto adentra na esfera dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, promovendo e 
trabalhando na concretização desse plano. Que tem como principal pré-requisito o interesse em direito internacional e causas 
humanitárias. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Psicologia, Serviço Social, Direito, Negócios Digitais, Relações Internacionais 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  15:00:00 - 18:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Educa mais 

Descritivo:  O educa mais é um grupo plural, fundado sobre os pilares da liberdade e diversidade. O projeto entende que a educação jurídica é 
caminho indispensável à promoção da cidadania e concretização dos direitos e garantias fundamentais. Por isso, sua principal missão 
é promover educação jurídica para todos, através da execução de oficinas que versem sobre temas relativos a direitos humanos, 
direito constitucional e direito eleitoral. Atualmente, o educa mais tem ampliado seu escopo a fim de promover educação jurídica 
para além das escolas públicas, alcançando a comunidade em geral, através da produção de conteúdo audiovisual nas suas redes 
sociais e da produção do pod-educ. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Direito 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira |  13:00:00 - 18:30:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil - NAF - UNP 
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Descritivo:  O Projeto tem como finalidade a prestação de assessoria Contábil e Fiscal, com atendimento no Centro Integrado de Cidadania, 
atendendo a população sobre assuntos oriundos a contabilidade. E com treinamentos ofertados pela Receita Federal do Brasil. 
Regularização de CPF; Orientação ao Microempreendedor Individual – MEI; Orientação na Declaração do IRPF. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Ciências Contábeis 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  16:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Psicologia: diálogos, arte e cultura 

Descritivo:  O projeto Psicologia: diálogos, arte e cultura visa a interdisciplinaridade de ações através de várias atividades, relacionando diálogos 
sobre temas pertinentes em psicologia, arte, cultura e a outras áreas do conhecimento envolvendo comunidade interna e externa, 
no entendimento de que a produção do conhecimento também se faz com o desenvolvimento de ações criativas através das 
manifestações artísticas e culturais. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Design Digital, Design Gráfico, Ciências Humanas e da Educação, Comunicação e Artes 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira |  16:00:00 - 18:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Saúde mental, práticas clínicas e acadêmicas 

Descritivo:  Oferecer um espaço de vivências profissionais ancoradas nas práticas oferecidas pela Clínica Escola do curso de Psicologia (Serviço 
Integrado de Psicologia) e/ou instituições parceiras, tendo como referência a Política Nacional de Humanização, propondo articular 
no campo da saúde mental reflexões teóricas, intervenções, orientações clínicas, éticas e políticas. 

Número de vagas:  40 
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Público-alvo:  Psicologia, Serviço Social 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  09:00:00 - 11:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Saúde mental, práticas clínicas e acadêmicas 

Descritivo:  Oferecer um espaço de vivências profissionais ancoradas nas práticas oferecidas pela Clínica Escola do curso de Psicologia (Serviço 
Integrado de Psicologia) e/ou instituições parceiras, tendo como referência a Política Nacional de Humanização, propondo articular 
no campo da saúde mental reflexões teóricas, intervenções, orientações clínicas, éticas e políticas. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Psicologia, Serviço Social 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Escola dos eventos 

Descritivo:  Atua na capacitação de discentes interessados em produzir eventos, nas atribuições de planejamento, pré evento, evento e pós 
evento, aborda temas estratégicos, táticos e operacionais de forma multidisciplinar para execução prática das atividades. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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CAMPUS SALGADO FILHO 

Projeto:   LADIN: Laboratório de desenvolvimento infantil 

Descritivo:  O projeto proposto subsidiará o ensino,  a pesquisa e a extensão na área da Atividade física, saúde e qualidade de vida de crianças 
autistas na primeira infância, interagindo com as diversas temáticas da saúde. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social   

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quarta-Feira | 14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   PLURAL: Escritório Modelo de Arquitetura e Design de Interiores da UnP 

Descritivo:  O PLURAL - Escritório Modelo de Arquitetura, Urbanismo e Design de Interiores é um instrumento de interação do meio acadêmico 
com a sociedade e suas comunidades e está agregado ao contexto curricular com supervisão por um docente dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo e de Design de Interiores, pois tem como proposta a aplicação das práticas desenvolvidas em sala de aula 
fomentando o protagonismo do estudante através da possibilidade de atuar junto à sociedade no que concerne atender aos anseios 
da comunidade na produção do espaço construído, do habitat e do espaço urbano que os envolve. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   ALIA: Alimentando a infância e a adolescência 
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Descritivo:  Ações voltadas ao atendimento da infância e adolescência, através do estudo dos mecanismos fisiológicos/fisiopatológicos, que 
afetam o estado nutricional de crianças e adolescentes, identificando aspectos da avaliação e do diagnóstico nutricional, bem como 
o planejamento dietético/dietoterápico e condutas nutricionais, com base na gastronomia sustentável e na educação alimentar e 
nutricional, visando prevenção, manutenção e/ou recuperação da saúde. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Nutrição Psicologia, Serviço Social  

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira |14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Atuação interprofissional na atenção à saúde do idoso 

Descritivo:  Quando falamos de envelhecimento relacionamos diretamente ao portador desta etapa de vida, os idosos que se entende por uma 
pessoa muito fragilizada com dificuldades até para fazer as tarefas simples do dia a dia, devido à diminuição de suas capacidades 
funcionais (MEIRELLES, 2000). 
Atualmente, é grande o incentivo à prática de atividades físicas que podem ser realizadas indoor (em academias) e outdoor (ao ar 
livre), fazendo com que o idoso abandone a inatividade física, e as doenças próprias desta fase da vida, e passe a se sentir mais 
confiante, independente e ativo (ARGENTO, 2010).  
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 08:00:00 - 11:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   GESTAME: Gestar a amamentar – uma abordagem multidisciplinar à família 
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Descritivo:  A gestação é uma fase importante na vida de uma mulher e corresponde ao período que antecede ao parto. É um momento de 
mudanças físicas e psicológicas, em um corpo que se transforma a cada dia. Durante cada período dessa transformação, a mulher 
pode ficar mais vulnerável, sobretudo em aspectos relacionados à saúde (SILVA, 2013).  
Nesse sentido, pensou-se na criação do referido projeto de extensão, haja visto a relevância da temática e necessidade de amparo 
ao público-alvo, no que se refere a orientações e cuidados específicos de profissionais de diversas áreas da saúde, caracterizando 
assim a efetivação de um cuidado multiprofissional. 
 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Atenção odontológica às crianças e adolescentes do projeto segundo tempo da Marinha do Brasil. 

Descritivo:  Este projeto se propõe a oferecer assistência odontológica às crianças e adolescentes, que participam do projeto Segundo Tempo 
realizado na Estação Radiogoniométrica da Marinha em Natal, através de atividades de promoção de saúde e de recuperação da 
saúde bucal. O Programa Segundo Tempo, atualmente atende mais de 300 crianças e adolescentes dos municípios de Natal, 
Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante. O aluno deverá ter disponível para o projeto 3horas semanais e estar cursando o 
curso de Odontologia. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Odontologia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 08:30:00 - 11:30:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   Restaurando sorriso 

Descritivo:  Discorre acerca da necessidade de habilidades manuais e soft skills no lidar com abrigados da Comunidade Terapêutica Ebenézer 
unidade Genipabu, no qual possuem um quadro avançado de doença periodontal, grande índice de cárie e mobilidade dentária. 
Assim sendo, é perceptível a necessidade de um plano de tratamento individual odontológico, a fim de reabilitá-los. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Odontologia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 18:00:00 - 21:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Clínica de ortodontia preventiva, interceptora e ortopedia facial 

Descritivo:   
O projeto de extensão proposto trata-se de uma estratégia para proporcionar aos alunos a vivência do atendimento clínico na 
Ortodontia Preventiva, Interceptora e Ortopedia Facial, bem como oferecer aos pacientes infantis da UnP a oportunidade de 
prevenção e tratamento dos desvios de posicionamento dentário e alterações do crescimento esquelético em momento ideal, antes 
que estes problemas se tornem más oclusões definitivas ou até mesmo deformidades faciais esqueléticas passíveis de tratamento 
apenas com procedimentos invasivos, como exodontias de dentes permanentes e até mesmo cirurgias ortognáticas. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Odontologia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira |18:00:00  - 21:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Odontologia protransplante 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Descritivo:  Projeto que visa atender pacientes pré e pós transplante auxiliando na sua qualidade de vida para entrar na lista de transplante e 
manter o tratamento pós, destacando a importância da odontologia para o transplante de órgãos como essencial na qualidade e 
manutenção de vida. Devido ao crescente aumento do número de pacientes transplantados de órgãos e tecidos, contribuindo a 
formação de profissionais dentistas com o devido conhecimento científico para atender esse público. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Odontologia 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 08:00:00 - 11:30:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Endodontia científica 

Descritivo:  Endodontia é o campo da odontologia que estuda a morfologia da cavidade pulpar, a fisiologia e patologia da polpa, e a prevenção 
e tratamento de alterações na polpa e seus efeitos no tecido periodontal. O projeto Endodontia Científica tem como missão levar 
mais conhecimentos acerca dos procedimentos endodônticos e doenças perirradiculares para alunos da graduação em Odontologia 
que já tenham cursado a unidade curricular correspondente. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Odontologia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira | 18:00:00 - 21:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   HAP: Humanização para acompanhantes e pacientes 

Descritivo:  Proporcionar aos graduandos em Tecnologia em Estética e Cosmética formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, com 
atenção à saúde e às questões éticas. 
Desenvolver habilidades e competências profissionais, por meio das atividades práticas nas diversas vertentes da atuação estética: 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

SPA, clínicas, consultórios e em instituições de saúde. Atuação do futuro profissional na realidade do mercado de trabalho em 
atendimento de estética corporal. 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Estética, Estética e Cosmética 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 08:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Projeto de extensão multidisciplinar de pequenos animais 

Descritivo:  Integração e aplicação dos conceitos e práticas multidisciplinar na área de pequenos animais com ênfase em fisioterapia e 
reabilitação animal, oncologia, dermatologia, cirurgia e anestesiologia veterinária, diagnóstico por imagem e medicina veterinária 
investigativa. Desenvolvimento do trabalho em equipe. Identificação das bases cientificas e tecnológicas necessárias e solução de 
casos clínicos. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Medicina Veterinária 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira |14:00:00 - 20:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Doce renda 

Descritivo:  Aborda as habilidades e competências necessárias ao empreendedorismo social voltado para as áreas de confeitaria e panificação. 
Trata dos conceitos sobre crises e oportunidades. Desenvolve as técnicas na criação de novos negócios para geração de renda ou 
como renda extra familiar. Fornece ferramentas através de cursos práticos de confeitaria e panificação para a elaboração de um 
plano de negócios e captação de recursos. 
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Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sexta-feira | 13:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Unificando forças 

Descritivo:  Desenvolver os discentes através de dois eixos: i) Aprendizagem contínua; e ii) Disseminação de conhecimento. No eixo 
“aprendizagem contínua” serão desenvolvidas atividades de capacitação, orientação e aprimoramento das habilidades e 
competências adquiridas em sala de aula e nos treinamentos, em que os(as) discentes irão planejar e desenvolver ações de ensino 
sobre temas diversos. No segundo eixo as ações práticas ocorrerão por meio de oficinas, cursos e palestras a comunidade externa, 
instituições de Ensino (públicas ou privadas). Algumas atividades podem acontecer por meio da parceria entre UnP e Junior 
Achievement do Rio Grande do Norte - JARN. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Engenharia de Produção, Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 08:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Meditação: viva uma vida leve em um minuto pesado 

Descritivo:  O projeto tem como principal objetivo oferecer momentos no qual possamos promover a paz e o autoconhecimento através da 
prática de Meditação. Além disso, esperamos criar um ambiente de troca de saberes focados no desenvolvimento das inteligências 
intra e interpessoais, contribuindo para a promoção da qualidade de vida e maior integração e cooperação entre estudantes, 
professores e funcionários. As atividades serão desenvolvidas tanto na universidade, como também nos serviços parceiros, para isso 
teremos no mínimo um encontro semanal fixo na UnP-SF e  referente as ações nos campos externos, o momento será agendado de 
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acordo com disponibilidade e comunicado previamente aos participantes. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 09:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Levando conhecimento à comunidade 

Descritivo:  O presente projeto viabiliza a interação dos estudantes da área da saúde que cursam e/ou cursaram a disciplina de estrutura e 
função junto à comunidade, a fim de contribuir com a alfabetização em saúde dos alunos do 9º ano e ensino médio por meio de 
aulas interativas que abordem os assuntos consonantes entre as disciplinas de anatomia, fisiologia e histologia, com os principais 
assuntos de saúde e o exame nacional do ensino médio (ENEM). Ocorrerão 08 encontros, de maneira quinzenal, totalizando 80 horas. 
Só deverão se inscrever os discentes que já participaram da modalidade presencial do projeto em 2022.2 e acadêmicos de medicina 
participantes da LAMAC-RN. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sábado |08:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Prolvida: construindo práticas de prevenção, manejo e pósvenção do suicídio 

Descritivo:  Reflexões sobre promoção da saúde mental e os fatores relacionados ao sofrimento psíquico; O fenômeno do suicídio ao longo da 
história; Concepções sobre a autolesão e expressão do sofrimento. Intervenções direcionadas ao comportamento autolesivo e 
ampliação da saúde mental. Desenvolvimento de estratégias de prevenção do suicídio de forma interdisciplinar e intersetorial. 
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Articulação de redes de cuidado para o atendimento a demandas que envolvam ideação suicida e autolesão. Desenvolvimento de 
ações de prevenção, manejo e pósvenção do suicídio. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira |14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Saúde na comunidade 

Descritivo:  Integração teórico prática na promoção de saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida a partir da prática 
colaborativa em instituições e comunidades. As ações em saúde irão desenvolver conhecimento em diferentes áreas de atenção em 
saúde e bem-estar. 
Produção cientifica com foco no processo crítico e reflexivo que engloba desde a concepção de processo científico, bem como as 
aplicações na tríade, ensino/pesquisa/trabalho, na área da saúde. Envolve aspectos específicos da pesquisa, do desenvolvimento do 
trabalho científico e da importância dessa visão cientifica para as transformações profissionais, de ensino/pesquisa e para a 
sociedade. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Enfermagem, Estética, Estética e Cosmética, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 09:00:00 12:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Projeto de extensão multidisciplinar de pequenos animais 

Descritivo:  Integração e aplicação dos conceitos e práticas multidisciplinar na área de grandes animais com ênfase em clínica, cirurgia e 
anestesiologia veterinária, além de, diagnóstico por imagem e produção animal. Desenvolvimento do trabalho em equipe. 
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Identificação das bases cientificas e tecnológicas necessárias e solução de casos clínicos. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Medicina Veterinária 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado |14:00:00 - 18:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Protransplante 

Descritivo:  Projeto multidisciplinar para atender pacientes pré e pós transplante auxiliando na sua qualidade de vida para entrar na lista de 
transplante e manter o tratamento pós, auxiliando na construção de um projeto terapêutico singular para cada paciente, aliando 
duas ou mais profissões fomentando pesquisas na área com profissionais engajados e capacitados na temática de transplante e 
doação de órgãos. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição     

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Sexta-feira | 13:00:00 - 16:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Vida vida 

Descritivo:  O Projeto Vida Vida é uma criação do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte em parceria com a Universidade Potiguar 
com o objetivo de promover melhoria na qualidade de vida de idosos da comunidade. A implementação do projeto se deu por meio 
de promoção e educação em saúde com vistas à orientação e prescrição de exercícios físicos, além de mudanças de comportamento 
em prol de um estilo de vida ativo e saudável. 

Número de vagas:  40 
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Público-alvo:  Educação Física - Bacharelado, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição      

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Projeto de extensão multidisciplinar de pequenos animais 

Descritivo:  Integração e aplicação dos conceitos e práticas multidisciplinar na área de pequenos animais com ênfase em fisioterapia e 
reabilitação animal, oncologia, dermatologia, oftalmologia, clínica, cirurgia e anestesiologia veterinária, diagnóstico por imagem e 
medicina veterinária investigativa. Desenvolvimento do trabalho em equipe. Identificação das bases cientificas e tecnológicas 
necessárias e solução de casos clínicos. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Medicina Veterinária 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira, Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira |  13:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Escola dos eventos 

Descritivo:  Atua na capacitação de discentes interessados em produzir eventos, nas atribuições de planejamento, pré evento, evento e pós 
evento, aborda temas estratégicos, táticos e operacionais de forma multidisciplinar para execução prática das atividades. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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CAMPUS ZONA NORTE 

Projeto:   Grupos de encontro 

Descritivo:  A partir deste projeto de extensão, busca-se dialogar sobre práticas em saúde em grupos, tendo por sustentação a perspectiva da 
psicologia da Abordagem Centrada na Pessoa. Assim, discutiremos sobre os princípios aos quais postulam essa caminhada, 
convidando cada pessoa não só a repensar suas práticas, mas a sua própria pessoa, trazendo amadurecimento pessoal, numa ótica 
de cuidado. Neste sentido, busca-se ainda o vivenciar de oportunidades de trocas pessoais, nos estimulando a aprofundar o saber 
sobre si e conhecimento profundo do mundo e das pessoas, fazendo refletir e desenvolver em cada um o seu potencial máximo 
pessoal. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Pedagogia, Psicologia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 13:30:00 - 16:30:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Ferramentas ágeis de gestão 

Descritivo:  O projeto será desenvolvido utilizando duas estratégias, sendo cada estratégia aplicada quinzenalmente. Assim, em uma semana 
serão aplicados diferentes métodos de aprendizagem para discutir ferramentas e na semana seguinte será dedicado ao 
desenvolvimento do projeto. Entretanto, os alunos terão um mês para prospectar uma pequena empresa para iniciar o 
desenvolvimento do projeto. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Administração, Administração de Empresas, Gestão Comercial, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão da 
Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Marketing, Marketing - Bacharelado 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira |16:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto:   Unificando forças 

Descritivo:  Desenvolver os discentes através de dois eixos: i) Aprendizagem contínua; e ii) Disseminação de conhecimento. No eixo 
“aprendizagem contínua” serão desenvolvidas atividades de capacitação, orientação e aprimoramento das habilidades e 
competências adquiridas em sala de aula e nos treinamentos, em que os(as) discentes irão planejar e desenvolver ações de ensino 
sobre temas diversos. No segundo eixo as ações práticas ocorrerão por meio de oficinas, cursos e palestras a comunidade externa, 
instituições de Ensino (públicas ou privadas). Algumas atividades podem acontecer por meio da parceria entre UnP e Junior 
Achievement do Rio Grande do Norte - JARN. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Engenharia de Produção, Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 08:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Direito na educação 

Descritivo:  trata das interfaces possíveis entre educação, direito e cidadania nas escolas públicas e privadas da grande natal/rn. Este projeto 
visa propiciar um espaço de diálogo/aprendizagem com temas jurídicos e sociais interdisciplinares entre alunos de direito, pedagogia 
e serviço social e alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas, a fim de estimular a identificação de problemas, pesquisar 
e intervir, fortalecendo a capacidade de tomar iniciativas no sentido promover o acesso e a defesa de seus direitos. 

Número de vagas:  120 

Público-alvo:  Pedagogia, Serviço Social, Direito 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira, Sexta-feira | 08:50:00 - 11:50:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   Prolvida: construindo práticas de prevenção, manejo e pósvenção do suicídio 

Descritivo:  Reflexões sobre promoção da saúde mental e os fatores relacionados ao sofrimento psíquico; O fenômeno do suicídio ao longo da 
história; Concepções sobre a autolesão e expressão do sofrimento. Intervenções direcionadas ao comportamento autolesivo e 
ampliação da saúde mental. Desenvolvimento de estratégias de prevenção do suicídio de forma interdisciplinar e intersetorial. 
Articulação de redes de cuidado para o atendimento a demandas que envolvam ideação suicida e autolesão. Desenvolvimento de 
ações de prevenção, manejo e pósvenção do suicídio. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira |14:00:00 - 17:00:00 

 

Projeto:   Existências: intervenções em direitos humanos, relações de gênero, étnico-raciais e de sexualidade 

Descritivo:  Ações de pesquisas e intervenções com a comunidade na perspectiva de garantia de Direitos Humanos para populações 
vulnerabilizadas. A subjetividade de pessoas LGBTQIA+, negras, indígenas e mulheres em situações de violências. Condições de vida 
e de saúde, bem como o acesso a rede de saúde, assistência social e de educação de pessoas LGBTQIA+, negras, indígenas e mulheres 
em situações de violências. O impacto na subjetividade e na saúde mental da LGBTQIA+fobia, do racismo e do machismo. Oferta de 
assistência psicossocial e clínica para pessoas LGBTQIA+, negras, indígenas e mulheres em situações de violências. Promoção da 
diversidade na rede de saúde, de assistência social e de educação. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física, Educação 
Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Ética e Saúde, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, 
Nutrição, Odontologia Arte e Educação, Filosofia, Geografia - Licenciatura, História, História - Licenciatura, Letras, Letras - Inglês, 
Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Letras - Tradutor e Intérprete, Língua Espanhola e 
Literaturas, Língua Inglesa, Matemática, Matemática - Licenciatura, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Direito, 
Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 
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Radialismo (Rádio e Tv), Dança, Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, 
Música Popular e Gestão de Carreira, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, Produção Fonográfica, 
Produção Fonográfica - Música Eletrônica, Produção Fonográfica - Produção de Música Eletrônica, Produção Fonográfica - 
Produção Musical, Produção Multimídia, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Teatro, Tecnologia 
em Produção Fonográfica - Produção Musical, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação em Mídias Digitais, Turismo, 
Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 15:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Autismo na escola – RN 

Descritivo:  O Projeto AUTISMO NA ESCOLA – RN visa levar educação e direcionamento jurídico gratuito a todos que possuem filhos autistas em 
idade escolar, bem como capacitação a educadores da rede pública-privada, através da execução e de oficinas que versem sobre 
temas relativos a direitos humanos, direito constitucional e direito educacional. Por meio destas, pretende-se construir 
conhecimento jurídica em conjunto com os pais de portadores de TEA e professores das escolas públicas por meio de discussões que 
partam da realidade por eles vivenciada. 

Número de vagas:  120 

Público-alvo:  Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Direito 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quarta-Feira | 08:50:00  - 11:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Mapeando processos 

Descritivo:  Compreender os fluxos de trabalho nas organizações é uma necessidade cada vez maior. A modelagem de processos é o caminho 
para se obter essa compreensão. Por meio deste trabalho de modelagem que as organizações melhoram seus processos, ganham 
eficiência, flexibilidade e melhoram seus serviços para os clientes e sociedade. O projeto mapeando processos visa o atendimento 
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de empresas que tenham problema nos fluxos internos da sua organização, fazendo o mapeamento e observando os gargalos da 
organização, o projeto visa contribuir com a melhoria organizacional e com a sociedade. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  16:00:00 - 18:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Escola dos eventos 

Descritivo:  Atua na capacitação de discentes interessados em produzir eventos, nas atribuições de planejamento, pré evento, evento e pós 
evento, aborda temas estratégicos, táticos e operacionais de forma multidisciplinar para execução prática das atividades. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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CAMPUS PAU DOS FERROS 

Projeto:   Educação financeira e empreendedorismo nas escolas públicas de Pau dos Ferros-RN 

Descritivo:  A educação financeira visa uma melhor gestão dos recursos financeiros, e o empreendedorismo é um conjunto de esforços 
empregado por uma ou mais pessoas, com o objetivo de alcançar resultados, ainda há muito que se discutir sobre educação 
financeira e empreendedorismo, principalmente para os jovens que estão no ensino médio, haja visto que não há disciplinas 
relacionadas a essas temáticas no ensino médio público brasileiro, nesse contexto, o presente estudo visa capacitar os participantes 
do projeto, para serem multiplicadores do conhecimento e irem nas escolas publicas de ensino médio de Pau dos Ferros-RN. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quinta-feira | 13:00:00 -  17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Escola do futuro 

Descritivo:  Projeto interdisciplinar com Unidades Curriculares da área de Ciências Humanas nos trabalhos focados na busca ativa em: Aspectos 
humanos e socioculturais, Educação básica: avaliação e currículo, Profissão docente e identidade profissional e Sistema de proteção 
social brasileiro. Trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade do reforço escolar. Acesso aos serviços em saúde mental, 
corpo e movimento e apoio social. O projeto é articulado a: Brinquedoteca Social e Piquenique Literário. 

Número de vagas:  200 

Público-alvo:  Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia, História - Licenciatura, Letras - Português e Inglês, 
Pedagogia, Psicologia, Serviço Social 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sexta-feira | 16:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto:   Educação financeira e empreendedorismo nas escolas públicas de Pau dos Ferros-RN 

Descritivo:  A educação financeira visa uma melhor gestão dos recursos financeiros, e o empreendedorismo é um conjunto de esforços 
empregado por uma ou mais pessoas, com o objetivo de alcançar resultados, ainda há muito que se discutir sobre educação 
financeira e empreendedorismo, principalmente para os jovens que estão no ensino médio, haja visto que não há disciplinas 
relacionadas a essas temáticas no ensino médio público brasileiro, nesse contexto, o presente estudo visa capacitar os participantes 
do projeto, para serem multiplicadores do conhecimento e irem nas escolas publicas de ensino médio de Pau dos Ferros-RN. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quinta-feira | 13:00:00 -  17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Existências, conexões e humanidades 

Descritivo:  Projeto interdisciplinar com Unidades Curriculares em curso no semestre 2023.1 da área de Ciências Humanas nos trabalhos focados 
na busca ativa em: atividades de leitura, produção acadêmica e debate de textos literários e filosóficos a luz da psicologia, do Serviço 
Social e na área de infâncias, adolescências e famílias; orientações para direitos sociais nas comunidades e, desenvolvimento de 
espaços de promoção a cultura na comunidade interna e externa. O projeto é articulado a: Metanoia; CaféPsi; NPJ Itinerante; Serviço 
Social nas comunidades; Núcleo de Cultura e; Núcleo de Estudos sobre Crianças, Adolescentes e Famílias (NECAF). 

Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Letras, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Direito 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Primeiros socorros: capacitando professores da rede educacional do município de Pau dos Ferros/RN 
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Descritivo:  Definição de primeiros socorros. Importância do conhecimento em primeiros socorros nos ambientes escolares. Modalidades de 
aprendizagens e seus tipos de atuação. Segurança profissional e técnicas adequadas na prática. Elaboração de um artigo científico 
como amostra final da extensão. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Educação Física - Bacharelado, Enfermagem, Fisioterapia 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira | 09:00:00 - 11:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   ALIA: Alimentando a infância e a adolescência 

Descritivo:  Ações voltadas ao atendimento da infância e adolescência, através do estudo dos mecanismos fisiológicos/fisiopatológicos, que 
afetam o estado nutricional de crianças e adolescentes, identificando aspectos da avaliação e do diagnóstico nutricional, bem como 
o planejamento dietético/dietoterápico e condutas nutricionais, com base na gastronomia sustentável e na educação alimentar e 
nutricional, visando prevenção, manutenção e/ou recuperação da saúde. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Nutrição Psicologia, Serviço Social  

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira |14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Escritório modelo de engenharia 

Descritivo:  O escritório atuará em atividades junto a comunidade através de ações, sem fins lucrativos, o qual visa estreitar a ligação entre a 
universidade e a comunidade, seja através da prestação de serviços especializados de engenharia através de consultorias, laudos 
técnicos e desenvolvimento de projetos e/ou recuperação de estruturas, inserindo professores e alunos num contexto 
socioeconômico mais amplo do que a realidade acadêmica, possibilitando a aplicação teórica estudada em sala de aula com a prática 
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que será desenvolvida nas atividades do projeto do extensão. O trabalho do escritório partirá do recebimento das demandas de cada 
comunidade/órgão interessado. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Engenharia Civil 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Aplicação de protocolo cinesioterapêutico com uso lúdico de materiais recicláveis no setor de Hemodiálise 

Descritivo:  Desenvolver ações de saúde, esclarecimentos e garantia de direitos sociais, atividades físicas, orientações corroborando com a 
qualidade de vida, através de materiais lúdicos e recicláveis, tendo e vista que a Doença Renal Crônica é definida como resultado das 
lesões renais irreversíveis e progressivas provocadas por problemas que tornam os rins incapazes de realizar suas funções. Nos 
pacientes submetidos à hemodiálise as complicações cardiovasculares contribuem sobremaneira para a diminuição da capacidade 
funcional, para a baixa tolerância ao exercício e, consequentemente, para a dificuldade de realização das atividades de vida diária. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sábado | 15:00:00 - 17:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   GESTAME: Gestar a amamentar – uma abordagem multidisciplinar à família 

Descritivo:  A gestação é uma fase importante na vida de uma mulher e corresponde ao período que antecede ao parto. É um momento de 
mudanças físicas e psicológicas, em um corpo que se transforma a cada dia. Durante cada período dessa transformação, a mulher 
pode ficar mais vulnerável, sobretudo em aspectos relacionados à saúde (SILVA, 2013).  
Nesse sentido, pensou-se na criação do referido projeto de extensão, haja visto a relevância da temática e necessidade de amparo 
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ao público-alvo, no que se refere a orientações e cuidados específicos de profissionais de diversas áreas da saúde, caracterizando 
assim a efetivação de um cuidado multiprofissional. 
 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Liga Acadêmica de Fisioterapia em Saúde Coletiva (LAFISC) 

Descritivo:  Lei 8080/90, Política Nacional de Atenção Básica (PNAB-2012), Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Política 
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), Programa Saúde na Escola (PSE), Metodologia da Pesquisa. 

Número de vagas:  45 

Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira |19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Vida ativa: novos hábitos saudáveis na melhor idade 

Descritivo:  Desenvolver ações de saúde, esclarecimentos e garantia de direitos sociais, atividades físicas, orientações nutricionais, corroborando 
com a qualidade de vida, de relacionamentos interpessoais e familiares, abrangendo aspectos ligados à autoestima, auto aceitação, 
automotivação, promoção, prevenção e o tratamento de patologias, desenvolvendo ações capazes de contribuir com o 
envelhecimento saudável. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Serviço Social 
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Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sábado | 14:30:00 - 17:30:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Empreendedor ambulante 

Descritivo:  O projeto cria condições para que os discentes desenvolvam as competências necessárias para o desenvolvimento de planos de 
negócios para os mais diversos setores. Não obstante, o projeto se propõe a entender as particularidades que envolvem o contexto 
empreendedor de cada um dos seus participantes. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Administração, Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, 
Comércio Exterior - Bacharelado, Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, 
Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Marketing - Bacharelado, Processos Gerenciais 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira |16:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   NEFE: Núcleo de estudos em finanças empresariais 

Descritivo:  O projeto cria condições para que os discentes desenvolvam as competências necessárias para análise financeira das empresas, a 
partir dos dados internos, como os das demonstrações financeiras, bem como análise do ambiente externo, através da análise de 
mercado. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Administração, Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, 
Comércio Exterior - Bacharelado, Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, 
Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logística, Marketing, Marketing - Bacharelado, Processos 
Gerenciais 
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Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira |19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Importância da puericultura na atenção primária 

Descritivo:  O projeto de extensão intitulado “Importância da puericultura para o crescimento e desenvolvimento da criança saudável”, trata-se 
de um projeto de caráter educativo, onde os alunos poderão ter uma aproximação teórica e prática, que será executada por meio 
de aulas com simulações práticas. 

Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Enfermagem, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sábado |08:30:00 - 11:30:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Casa das profissões 

Descritivo:  Desenvolver capacidades técnicas e habilidades cognitivas, motoras, sociais e profissionais próprias de cada profissão. Abordar 
competências acadêmicas como, construção do currículo lattes e elaboração de trabalhos acadêmicos. Auxiliar no desenvolvimento 
de projetos sociais e culturais junto as comunidades locais. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira |19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Casa das profissões 
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Descritivo:  Desenvolver capacidades técnicas e habilidades cognitivas, motoras, sociais e profissionais próprias de cada profissão. Abordar 
competências acadêmicas como, construção do currículo lattes e elaboração de trabalhos acadêmicos. Auxiliar no desenvolvimento 
de projetos sociais e culturais junto as comunidades locais. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira |19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Escola dos eventos 

Descritivo:  Atua na capacitação de discentes interessados em produzir eventos, nas atribuições de planejamento, pré evento, evento e pós 
evento, aborda temas estratégicos, táticos e operacionais de forma multidisciplinar para execução prática das atividades. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   NAVID: Núcleo de apoio a vida, inclusão e diversidade 

Descritivo:  Projeto composto por subprojetos que visão ofertar espaços de atendimento multiprofissional e específico da psicologia, por meio 
de ambiente de aprendizagem nas diversas formas de atuação profissional nos campos da educação, saúde e avaliação psicológica. 
O aluno realizam atividades específicas da psicologia e interdisciplinares em educação e saúde. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
Psicologia, Serviço Social        
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Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira | 19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 
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CAMPUS CAICÓ 

Projeto:   Escritório modelo de engenharia 

Descritivo:  O escritório atuará em atividades junto a comunidade através de ações, sem fins lucrativos, o qual visa estreitar a ligação entre a 
universidade e a comunidade, seja através da prestação de serviços especializados de engenharia e/ou arquitetura através de 
consultorias, laudos técnicos e desenvolvimento de projetos e/ou recuperação de estruturas, inserindo professores e alunos num 
contexto socioeconômico mais amplo do que a realidade acadêmica, possibilitando a aplicação teórica estudada em sala de aula com 
a prática que será desenvolvida nas atividades do projeto do extensão. O trabalho do escritório partirá do recebimento das demandas 
de cada comunidade/órgão interessado. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Engenharia Civil 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira |18:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Saúde única: promovendo educação em saúde na região do Seridó 

Descritivo:  O projeto intitulado como "Saúde Única: promovendo educação em saúde na Região do Seridó" tem como objetivo principal 
promover educação em saúde para a população seridoense do Rio Grande do Norte, em especial, ao município de Caicó, 
desenvolvendo ações em escolas, instituições de saúde e comunidades carentes. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira |15:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto:   ALIA: Alimentando a infância e a adolescência 

Descritivo:  Ações voltadas ao atendimento da infância e adolescência, através do estudo dos mecanismos fisiológicos/fisiopatológicos, que 
afetam o estado nutricional de crianças e adolescentes, identificando aspectos da avaliação e do diagnóstico nutricional, bem como 
o planejamento dietético/dietoterápico e condutas nutricionais, com base na gastronomia sustentável e na educação alimentar e 
nutricional, visando prevenção, manutenção e/ou recuperação da saúde. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Nutrição Psicologia, Serviço Social  

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira |14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   GESTAME: Gestar a amamentar – uma abordagem multidisciplinar à família 

Descritivo:  A gestação é uma fase importante na vida de uma mulher e corresponde ao período que antecede ao parto. É um momento de 
mudanças físicas e psicológicas, em um corpo que se transforma a cada dia. Durante cada período dessa transformação, a mulher 
pode ficar mais vulnerável, sobretudo em aspectos relacionados à saúde (SILVA, 2013).  
Nesse sentido, pensou-se na criação do referido projeto de extensão, haja visto a relevância da temática e necessidade de amparo 
ao público-alvo, no que se refere a orientações e cuidados específicos de profissionais de diversas áreas da saúde, caracterizando 
assim a efetivação de um cuidado multiprofissional. 
 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto:   Empreendedor ambulante 

Descritivo:  O projeto cria condições para que os discentes desenvolvam as competências necessárias para o desenvolvimento de planos de 
negócios para os mais diversos setores. Não obstante, o projeto se propõe a entender as particularidades que envolvem o contexto 
empreendedor de cada um dos seus participantes. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Administração, Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, 
Comércio Exterior - Bacharelado, Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, 
Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Marketing - Bacharelado, Processos Gerenciais 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira |16:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   NEFE: Núcleo de estudos em finanças empresariais 

Descritivo:  O projeto cria condições para que os discentes desenvolvam as competências necessárias para análise financeira das empresas, a 
partir dos dados internos, como os das demonstrações financeiras, bem como análise do ambiente externo, através da análise de 
mercado. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Administração, Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, 
Comércio Exterior - Bacharelado, Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, 
Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logística, Marketing, Marketing - Bacharelado, Processos 
Gerenciais 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira |19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   Conscientizar para salvar: diálogo sobre doação de órgãos e tecidos 

Descritivo:  A doação de órgãos e tecidos possui um considerável avanço em técnicas e o consequente sucesso tornaram-na um dos maiores 
êxitos do sistema de saúde que oportunizam reabilitação e aumento da expectativa de sobrevida. Porém, ainda enfrenta alguns 
obstáculos, sendo a recusa familiar o principal. Ela é a responsável legal pelo aval da doação do órgão ou tecido, quando o potencial 
doador não comunica em vida. Assim, evidencia-se a necessidade de transformar esse cenário mediante a educação e sensibilização 
da população, sendo apontada como o caminho mais apropriado para promover a cultura de doação de órgãos e tecidos. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Enfermagem, biomedicina 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 13:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Laboratório de consultoria: o profissional consultor do diagnóstico a entrega de resultados 

Descritivo:  O laboratório de práticas em consultoria ratifica os conteúdos ministrados em aulas teóricas de forma que intervenha no cotidiano 
empresarial e nas comunidades a serem atendidas, apresenta a consultoria como uma opção de carreira. Elenca os conhecimentos 
necessários para a análise e intervenção em sistemas organizacionais diversos. Explora aspectos práticos das áreas funcionais de 
gestão e negócios, por meio da atividade de consultoria. Exercita práticas na gestão de projetos e discute a geração de atitudes de 
liderança para a mudança. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Comunicação e Artes, Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Quinta-feira |19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Educação financeira e empreendedorismo nas escolas públicas de Pau dos Ferros-RN 
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Descritivo:  A educação financeira visa uma melhor gestão dos recursos financeiros, e o empreendedorismo é um conjunto de esforços 
empregado por uma ou mais pessoas, com o objetivo de alcançar resultados, ainda há muito que se discutir sobre educação 
financeira e empreendedorismo, principalmente para os jovens que estão no ensino médio, haja visto que não há disciplinas 
relacionadas a essas temáticas no ensino médio público brasileiro, nesse contexto, o presente estudo visa capacitar os participantes 
do projeto, para serem multiplicadores do conhecimento e irem nas escolas publicas de ensino médio de Pau dos Ferros-RN. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quinta-feira | 13:00:00 -  17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Escola do futuro 

Descritivo:  Projeto interdisciplinar com Unidades Curriculares da área de Ciências Humanas nos trabalhos focados na busca ativa em: Aspectos 
humanos e socioculturais, Educação básica: avaliação e currículo, Profissão docente e identidade profissional e Sistema de proteção 
social brasileiro. Trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade do reforço escolar. Acesso aos serviços em saúde mental, 
corpo e movimento e apoio social. O projeto é articulado a: Brinquedoteca Social e Piquenique Literário. 

Número de vagas:  200 

Público-alvo:  Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia, História - Licenciatura, Letras - Português e Inglês, 
Pedagogia, Psicologia, Serviço Social 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sexta-feira | 16:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Educação financeira e empreendedorismo nas escolas públicas de Pau dos Ferros-RN 
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Descritivo:  A educação financeira visa uma melhor gestão dos recursos financeiros, e o empreendedorismo é um conjunto de esforços 
empregado por uma ou mais pessoas, com o objetivo de alcançar resultados, ainda há muito que se discutir sobre educação 
financeira e empreendedorismo, principalmente para os jovens que estão no ensino médio, haja visto que não há disciplinas 
relacionadas a essas temáticas no ensino médio público brasileiro, nesse contexto, o presente estudo visa capacitar os participantes 
do projeto, para serem multiplicadores do conhecimento e irem nas escolas publicas de ensino médio de Pau dos Ferros-RN. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quinta-feira | 13:00:00 -  17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Existências, conexões e humanidades 

Descritivo:  Projeto interdisciplinar com Unidades Curriculares em curso no semestre 2023.1 da área de Ciências Humanas nos trabalhos focados 
na busca ativa em: atividades de leitura, produção acadêmica e debate de textos literários e filosóficos a luz da psicologia, do Serviço 
Social e na área de infâncias, adolescências e famílias; orientações para direitos sociais nas comunidades e, desenvolvimento de 
espaços de promoção a cultura na comunidade interna e externa. O projeto é articulado a: Metanoia; CaféPsi; NPJ Itinerante; Serviço 
Social nas comunidades; Núcleo de Cultura e; Núcleo de Estudos sobre Crianças, Adolescentes e Famílias (NECAF). 

Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Letras, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Direito 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Escola dos eventos 
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Descritivo:  Atua na capacitação de discentes interessados em produzir eventos, nas atribuições de planejamento, pré evento, evento e pós 
evento, aborda temas estratégicos, táticos e operacionais de forma multidisciplinar para execução prática das atividades. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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CAMPUS CURRAIS NOVOS 

Projeto:   Envelhecimento Ativo 

Descritivo:  Epidemiologia do envelhecimento 
        - Monitoramento da saúde do idoso 
        - Políticas públicas da saúde do idoso 
        - Alterações fisiológicas com o envelhecimento 
        - Atendimento a pessoa idosa na atenção primária, secundária e terciária 
        - Atuação do profissional de saúde no atendimento a pessoa idosa 
 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira |14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Escritório modelo de engenharia 

Descritivo:  O escritório atuará em atividades junto a comunidade através de ações, sem fins lucrativos, o qual visa estreitar a ligação entre a 
universidade e a comunidade, seja através da prestação de serviços especializados de engenharia e/ou arquitetura através de 
consultorias, laudos técnicos e desenvolvimento de projetos e/ou recuperação de estruturas, inserindo professores e alunos num 
contexto socioeconômico mais amplo do que a realidade acadêmica, possibilitando a aplicação teórica estudada em sala de aula com 
a prática que será desenvolvida nas atividades do projeto do extensão. O trabalho do escritório partirá do recebimento das demandas 
de cada comunidade/órgão interessado. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Engenharia Civil 

Carga horária:  100 horas. 
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Dias e horários:   Quinta-feira |18:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   ALIA: Alimentando a infância e a adolescência 

Descritivo:  Ações voltadas ao atendimento da infância e adolescência, através do estudo dos mecanismos fisiológicos/fisiopatológicos, que 
afetam o estado nutricional de crianças e adolescentes, identificando aspectos da avaliação e do diagnóstico nutricional, bem como 
o planejamento dietético/dietoterápico e condutas nutricionais, com base na gastronomia sustentável e na educação alimentar e 
nutricional, visando prevenção, manutenção e/ou recuperação da saúde. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Nutrição Psicologia, Serviço Social  

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira |14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   GESTAME: Gestar a amamentar – uma abordagem multidisciplinar à família 

Descritivo:  A gestação é uma fase importante na vida de uma mulher e corresponde ao período que antecede ao parto. É um momento de 
mudanças físicas e psicológicas, em um corpo que se transforma a cada dia. Durante cada período dessa transformação, a mulher 
pode ficar mais vulnerável, sobretudo em aspectos relacionados à saúde (SILVA, 2013).  
Nesse sentido, pensou-se na criação do referido projeto de extensão, haja visto a relevância da temática e necessidade de amparo 
ao público-alvo, no que se refere a orientações e cuidados específicos de profissionais de diversas áreas da saúde, caracterizando 
assim a efetivação de um cuidado multiprofissional. 
 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia 

Carga horária:  80 horas. 
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Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Saúde única nas comunidades de Currais Novos 

Descritivo:  Acolhimento, avaliação e intervenção dos pacientes diagnosticados com Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT’s. Práticas 
educativas direcionadas para pacientes com DCNT’s.  Ações de promoção e prevenção a saúde para pacientes com DCNT’s. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Enfermagem 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Empreendedor ambulante 

Descritivo:  O projeto cria condições para que os discentes desenvolvam as competências necessárias para o desenvolvimento de planos de 
negócios para os mais diversos setores. Não obstante, o projeto se propõe a entender as particularidades que envolvem o contexto 
empreendedor de cada um dos seus participantes. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Administração, Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, 
Comércio Exterior - Bacharelado, Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, 
Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Marketing - Bacharelado, Processos Gerenciais 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira |16:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   NEFE: Núcleo de estudos em finanças empresariais 
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Descritivo:  O projeto cria condições para que os discentes desenvolvam as competências necessárias para análise financeira das empresas, a 
partir dos dados internos, como os das demonstrações financeiras, bem como análise do ambiente externo, através da análise de 
mercado. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Administração, Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, 
Comércio Exterior - Bacharelado, Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, 
Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logística, Marketing, Marketing - Bacharelado, Processos 
Gerenciais 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira |19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Laboratório de consultoria: o profissional consultor do diagnóstico a entrega de resultados 

Descritivo:  O laboratório de práticas em consultoria ratifica os conteúdos ministrados em aulas teóricas de forma que intervenha no cotidiano 
empresarial e nas comunidades a serem atendidas, apresenta a consultoria como uma opção de carreira. Elenca os conhecimentos 
necessários para a análise e intervenção em sistemas organizacionais diversos. Explora aspectos práticos das áreas funcionais de 
gestão e negócios, por meio da atividade de consultoria. Exercita práticas na gestão de projetos e discute a geração de atitudes de 
liderança para a mudança. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Comunicação e Artes, Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Quinta-feira |19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Educação financeira e empreendedorismo nas escolas públicas de Pau dos Ferros-RN 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Descritivo:  A educação financeira visa uma melhor gestão dos recursos financeiros, e o empreendedorismo é um conjunto de esforços 
empregado por uma ou mais pessoas, com o objetivo de alcançar resultados, ainda há muito que se discutir sobre educação 
financeira e empreendedorismo, principalmente para os jovens que estão no ensino médio, haja visto que não há disciplinas 
relacionadas a essas temáticas no ensino médio público brasileiro, nesse contexto, o presente estudo visa capacitar os participantes 
do projeto, para serem multiplicadores do conhecimento e irem nas escolas publicas de ensino médio de Pau dos Ferros-RN. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quinta-feira | 13:00:00 -  17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Escola do futuro 

Descritivo:  Projeto interdisciplinar com Unidades Curriculares da área de Ciências Humanas nos trabalhos focados na busca ativa em: Aspectos 
humanos e socioculturais, Educação básica: avaliação e currículo, Profissão docente e identidade profissional e Sistema de proteção 
social brasileiro. Trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade do reforço escolar. Acesso aos serviços em saúde mental, 
corpo e movimento e apoio social. O projeto é articulado a: Brinquedoteca Social e Piquenique Literário. 

Número de vagas:  200 

Público-alvo:  Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia, História - Licenciatura, Letras - Português e Inglês, 
Pedagogia, Psicologia, Serviço Social 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sexta-feira | 16:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Educação financeira e empreendedorismo nas escolas públicas de Pau dos Ferros-RN 
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Descritivo:  A educação financeira visa uma melhor gestão dos recursos financeiros, e o empreendedorismo é um conjunto de esforços 
empregado por uma ou mais pessoas, com o objetivo de alcançar resultados, ainda há muito que se discutir sobre educação 
financeira e empreendedorismo, principalmente para os jovens que estão no ensino médio, haja visto que não há disciplinas 
relacionadas a essas temáticas no ensino médio público brasileiro, nesse contexto, o presente estudo visa capacitar os participantes 
do projeto, para serem multiplicadores do conhecimento e irem nas escolas publicas de ensino médio de Pau dos Ferros-RN. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quinta-feira | 13:00:00 -  17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Escola dos eventos 

Descritivo:  Atua na capacitação de discentes interessados em produzir eventos, nas atribuições de planejamento, pré evento, evento e pós 
evento, aborda temas estratégicos, táticos e operacionais de forma multidisciplinar para execução prática das atividades. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE 

Projeto:   CATAFORTE: A inclusão social e produtiva de catadores/as de materiais recicláveis 

Descritivo:  Proposta de intervenção que aborda e sistematiza conhecimentos para o desenvolvimento, fomentação e incremento de ações 
frente à inclusão social e produtiva de catadores/as de materiais recicláveis. Integração universitária. Organização de tais 
trabalhadores/as as suas estruturas de trabalho. Desenvolver e implementar conhecimentos para maior rentabilidade junto à cadeia 
produtiva da reciclagem. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão Ambiental, Serviço Social, Administração, Gestão Comercial   

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira |08:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Escritório modelo de engenharia 

Descritivo:  O escritório atuará em atividades junto a comunidade através de ações, sem fins lucrativos, o qual visa estreitar a ligação entre a 
universidade e a comunidade, seja através da prestação de serviços especializados de engenharia e/ou arquitetura através de 
consultorias, laudos técnicos e desenvolvimento de projetos e/ou recuperação de estruturas, inserindo professores e alunos num 
contexto socioeconômico mais amplo do que a realidade acadêmica, possibilitando a aplicação teórica estudada em sala de aula com 
a prática que será desenvolvida nas atividades do projeto do extensão. O trabalho do escritório partirá do recebimento das demandas 
de cada comunidade/órgão interessado. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Engenharia Civil 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira |18:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   ALIA: Alimentando a infância e a adolescência 

Descritivo:  Ações voltadas ao atendimento da infância e adolescência, através do estudo dos mecanismos fisiológicos/fisiopatológicos, que 
afetam o estado nutricional de crianças e adolescentes, identificando aspectos da avaliação e do diagnóstico nutricional, bem como 
o planejamento dietético/dietoterápico e condutas nutricionais, com base na gastronomia sustentável e na educação alimentar e 
nutricional, visando prevenção, manutenção e/ou recuperação da saúde. 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Nutrição Psicologia, Serviço Social  

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira |14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   GESTAME: Gestar a amamentar – uma abordagem multidisciplinar à família 

Descritivo:  A gestação é uma fase importante na vida de uma mulher e corresponde ao período que antecede ao parto. É um momento de 
mudanças físicas e psicológicas, em um corpo que se transforma a cada dia. Durante cada período dessa transformação, a mulher 
pode ficar mais vulnerável, sobretudo em aspectos relacionados à saúde (SILVA, 2013).  
Nesse sentido, pensou-se na criação do referido projeto de extensão, haja visto a relevância da temática e necessidade de amparo 
ao público-alvo, no que se refere a orientações e cuidados específicos de profissionais de diversas áreas da saúde, caracterizando 
assim a efetivação de um cuidado multiprofissional. 
 

Número de vagas:  60 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto:   Empreendedor ambulante 

Descritivo:  O projeto cria condições para que os discentes desenvolvam as competências necessárias para o desenvolvimento de planos de 
negócios para os mais diversos setores. Não obstante, o projeto se propõe a entender as particularidades que envolvem o contexto 
empreendedor de cada um dos seus participantes. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Administração, Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, 
Comércio Exterior - Bacharelado, Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, 
Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Marketing - Bacharelado, Processos Gerenciais 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira |16:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   NEFE: Núcleo de estudos em finanças empresariais 

Descritivo:  O projeto cria condições para que os discentes desenvolvam as competências necessárias para análise financeira das empresas, a 
partir dos dados internos, como os das demonstrações financeiras, bem como análise do ambiente externo, através da análise de 
mercado. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo:  Administração, Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, 
Comércio Exterior - Bacharelado, Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, 
Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logística, Marketing, Marketing - Bacharelado, Processos 
Gerenciais 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira |19:00:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   Educação financeira e empreendedorismo nas escolas públicas de Pau dos Ferros-RN 

Descritivo:  A educação financeira visa uma melhor gestão dos recursos financeiros, e o empreendedorismo é um conjunto de esforços 
empregado por uma ou mais pessoas, com o objetivo de alcançar resultados, ainda há muito que se discutir sobre educação 
financeira e empreendedorismo, principalmente para os jovens que estão no ensino médio, haja visto que não há disciplinas 
relacionadas a essas temáticas no ensino médio público brasileiro, nesse contexto, o presente estudo visa capacitar os participantes 
do projeto, para serem multiplicadores do conhecimento e irem nas escolas publicas de ensino médio de Pau dos Ferros-RN. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quinta-feira | 13:00:00 -  17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Escola do futuro 

Descritivo:  Projeto interdisciplinar com Unidades Curriculares da área de Ciências Humanas nos trabalhos focados na busca ativa em: Aspectos 
humanos e socioculturais, Educação básica: avaliação e currículo, Profissão docente e identidade profissional e Sistema de proteção 
social brasileiro. Trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade do reforço escolar. Acesso aos serviços em saúde mental, 
corpo e movimento e apoio social. O projeto é articulado a: Brinquedoteca Social e Piquenique Literário. 

Número de vagas:  200 

Público-alvo:  Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia, História - Licenciatura, Letras - Português e Inglês, 
Pedagogia, Psicologia, Serviço Social 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sexta-feira | 16:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Educação financeira e empreendedorismo nas escolas públicas de Pau dos Ferros-RN 
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Descritivo:  A educação financeira visa uma melhor gestão dos recursos financeiros, e o empreendedorismo é um conjunto de esforços 
empregado por uma ou mais pessoas, com o objetivo de alcançar resultados, ainda há muito que se discutir sobre educação 
financeira e empreendedorismo, principalmente para os jovens que estão no ensino médio, haja visto que não há disciplinas 
relacionadas a essas temáticas no ensino médio público brasileiro, nesse contexto, o presente estudo visa capacitar os participantes 
do projeto, para serem multiplicadores do conhecimento e irem nas escolas publicas de ensino médio de Pau dos Ferros-RN. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quinta-feira | 13:00:00 -  17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Escola dos eventos 

Descritivo:  Atua na capacitação de discentes interessados em produzir eventos, nas atribuições de planejamento, pré evento, evento e pós 
evento, aborda temas estratégicos, táticos e operacionais de forma multidisciplinar para execução prática das atividades. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira |  14:00:00 - 17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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NACIONAL 

Projeto:   CEI: Centro de empreendedorismo e inovação 

Descritivo: Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI) é a estrutura dinamizadora do ecossistema de empreendedorismo e inovação do 
Ecossistema Ânima, sendo responsável pela articulação e  promoção de atividades com foco no desenvolvimento de 
empreendedorismo e inovação para  estudantes, empresas e ecossistema local. 

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:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira |  18:00:00 - 21:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Elaboração de jogos didáticos para difusão de ideias sustentáveis 

Descritivo:  O projeto tem como proposta a união duas temáticas: aprendizagem por jogos e a sustentabilidade. Nesse sentido, serão elaborados 
jogos de aprendizagem com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre sustentabilidade e práticas sustentáveis. Para tal, serão 
debatidos tópicos relacionados a: fundamentos da sustentabilidade em diferentes perspectivas; Agenda 2023; Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e design de jogos de aprendizagem. Ao longo do período de execução, serão realizados oito 
encontros virtuais e síncronos para debate e acompanhamento da elaboração do jogo, posteriormente os jogos serão aplicados na 
comunidade alvo. 

Número de vagas:  120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Arte e Educação, Geografia - Licenciatura, História, História - 
Licenciatura, Letras, Letras - Inglês, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Letras - Tradutor e 
Intérprete, Língua Espanhola e Literaturas, Língua Inglesa, Matemática, Matemática - Licenciatura, Psicologia, Psicologia e Trabalho 
Humano, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Ciências Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, 
Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade 
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Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Sábado das 08:00 às 11:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   A saudabilidade da cozinha terapêutica 

Descritivo:  História da alimentação; Antropologia alimentar; Cultura alimentar; Guias alimentares; Alimentação saudável. Ingredientes e 
insumos funcionais e naturais; Técnicas de seleção, aquisição, higiene, preparo e utilização de alimentos, desenvolvimento de 
receitas. PANCS; Hábitos Alimentares; Dietas alimentares; Alimentos Funcionais; Tendências nas dietas alimentares; Patologias 
alimentares; Criação e elaboração de pratos para dietas alimentares específicas. Gastronomia Hospitalar. Nutrição e Gastronomia. 

Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Nutrição, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado 

Carga horária: 90 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira  19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Implantação de hortas orgânicas em diferentes espaços urbanos 

Descritivo:  Discussão de conceitos sobre alimentação saudável; Estudos de territorialidade aptas ao cultivos de hortas urbanas; Abordagem 
teórico-metodológica sobre implantação de hortas e manutenção dos processos produtivos; Estudos das principais hortaliças e 
frutíferas aptas ao plantio em hortas comunitárias; Escolha dos locais aptos à implementação das hortas urbanas; Métodos de tratos 
culturais necessários para a manutenção dos cultivos; Técnicas de colheita, transporte e armazenamento dos cultivos obtidos; Estudo 
de Boas Práticas de Manipulação de alimentos de acordo com os padrões legislativos. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, 
Ciências Biológicas - Licenciatura, Enfermagem, Ética e Saúde, Farmácia, Gerontologia Educacional, Medicina, Naturologia, 
Nutrição, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, 
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Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Direito, Comunicação e Marketing, Comunicação Social - Publicidade 
e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, 
Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, 
Administração, Administração Pública, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos 
Humanos, Logística, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado, Hotelaria, Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer  

Carga horária:   80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 09:00:00 - 12:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Implantação de hortas orgânicas em diferentes espaços urbanos 

Descritivo:  Discussão de conceitos sobre alimentação saudável; Estudos de territorialidade aptas ao cultivos de hortas urbanas; Abordagem 
teórico-metodológica sobre implantação de hortas e manutenção dos processos produtivos; Estudos das principais hortaliças e 
frutíferas aptas ao plantio em hortas comunitárias; Escolha dos locais aptos à implementação das hortas urbanas; Métodos de tratos 
culturais necessários para a manutenção dos cultivos; Técnicas de colheita, transporte e armazenamento dos cultivos obtidos; Estudo 
de Boas Práticas de Manipulação de alimentos de acordo com os padrões legislativos. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Ciências Agrárias e Meio Ambiente, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, 
Ciências Biológicas - Licenciatura, Farmácia, Gerontologia Educacional, Nutrição Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais 
do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e 
Sanitária, Engenharia de Alimentos, Gastronomia, Gastronomia - Bacharelado 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira | 19:00:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Fome zero 
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Descritivo:  Mapeamento  de comunidades carentes, promoção da saúde e Interdisciplinaridade. 

Número de vagas:  400 

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, Sexta-feira | 14:00:00 - 18:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Administração cidadã (fase 5) 

Descritivo: A proposta do projeto é construir uma rede de profissionais, tais como, advogados, contabilistas, A proposta do projeto é construir 
uma rede de profissionais, tais como, advogados, contabilistas, psicólogos, agentes de saúde, agentes governamentais etc. da região 
de Butantã, que vai oferecer serviços de informação confiável e de qualidade, para os moradores da região do Butantã, 
especialmente aos residentes da comunidade do Pico do Jaraguá e Diogo Pires.  
 Em cooperação com a AKIPOSSO+, e em conformidade com a agenda 2030 da ONU, o projeto vai coletar, filtrar e publicar 
informações cidadãs de qualidade que ajudar os cidadãos a conhecerem seus direitos, os serviços, postos de serviços públicos e 
privados oferecidos na região. 

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 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 18:00:00 - 19:00:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Ânima MUN (Simulação ONU) 
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Descritivo: O projeto de extensão Ânima MUN (Simulação ONU) objetiva simular uma reunião da Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU). De caráter transdisciplinar, participam deste projeto estudantes de diferentes cursos de graduação e universidades 
de diversos Estados do Brasil. Os conteúdos abordados são os temas do ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) da Agenda 
2030 da ONU. O público-alvo do projeto é composto por alunos de escolas do ensino médio, que participarão da simulação como 
observadores e elaborarão propostas de intervenção relativas aos temas do ODS abordado. As atividades serão realiazadas 
virtualmente de forma síncrona, envolvendo pesquisa e apresentação de conteúdos. 

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:  100 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 19:00:00 - 21:00:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Ânima MUN (Simulação ONU) 

Descritivo: O projeto de extensão Ânima MUN (Simulação ONU) objetiva simular uma reunião da Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU). De caráter transdisciplinar, participam deste projeto estudantes de diferentes cursos de graduação e universidades 
de diversos Estados do Brasil. Os conteúdos abordados são os temas do ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) da Agenda 
2030 da ONU. O público-alvo do projeto é composto por alunos de escolas do ensino médio, que participarão da simulação como 
observadores e elaborarão propostas de intervenção relativas aos temas do ODS abordado. As atividades serão realiazadas 
virtualmente de forma síncrona, envolvendo pesquisa e apresentação de conteúdos. 

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:  100 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 09:00:00 11:00:00 

Modalidade:  Digital 
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Projeto:   Clube de leitura Tadeu Tá Lendo (literatura substantivo feminino II) 

Descritivo: O Clube de Leitura Tadeu Tá Lendo tem dois eixos de atuação. O primeiro eixo dá conta da leitura e do debate de uma série de livro 
que tem como tema, nesta sexta edição do projeto, a literatura feminina. Leremos e debateremos obras de escritoras como Virginia 
Woolf, Clarice Lispector, Sylvia Plath, Annie Ernoux e Paulina Chiziane. O segundo eixo é o desenvolvimento de projetos de estímulo 
à leitura que serão desenvolvidos em cada Instituição de ensino com alunos comtemplados no projeto. 

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, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 19:00:00 - 21:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Conexão ILPI 

Descritivo: O envelhecimento é marcado por declínios cognitivos e funcionais que exigem que os idosos sejam auxiliados o que pode ocorrer 
em Instituições de Longa Permanência (ILPI). A qualidade de vida dos idosos está associada a fatores de capacidade funcional e 
satisfação e manter essa qualidade é fundamental e tem sido constante buscada por diferentes profissionais. O projeto “Conexão 
ILPI” surgiu em 2020 devido às medidas restritivas impostas para se evitar a propagação da COVID-19 e aproxima os idosos 
institucionalizados a pessoas de fora da instituição por meio de atividades remotas valorizando a criação de vínculos, aprendizagem, 
recuperação e compartilhamento de memórias e saberes. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e da Educação, Comunicação e Artes 

Carga horária:  40 horas. 

Dias e horários: Terça-Feira| 15:00:00 - 16:30:00 

Modalidade:  Digital 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Projeto:   Escritório modelo de Arquitetura e Urbanismo 2023-4 

Descritivo: O projeto de extensão Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo 2023-1 é um projeto multidisciplinar. Hoje o escritório modelo 
é dividido em grupos de trabalho que desenvolvem várias ações. Os grupos de trabalhos que desenvolverão as atividades: Confecção 
do projeto arquitetônico e de paisagismo do Parque Linear Voturuá - São Vicente, confecção do projeto executivo da entrada e rampa 
da Equoterapia Santos, pesquisa e criação de conteúdo para o Projeto “São Judas Mão-na-Massa” e pesquisa, levantamento e criação 
de conteúdo redes sociais da FAMS – Fundação Arquivo e Memória de Santos. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Interiores, Engenharia Civil 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 14:00 às 15:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   KABRUM! Estúdio de criatividade e inovação em Comunicação & Artes 2023-1 

Descritivo: O projeto de extensão KABRUM!!! - Estúdio de criatividade e inovação em Comunicação & Artes 2023-1 é um projeto multidisciplinar. 
Hoje o KABRUM!!! - Estúdio de criatividade e inovação em Comunicação & Artes 2023-1 é dividido em grupos de trabalho. Os grupos 
desenvolverão as atividades: Projeto Vídeo Institucional da Equoterapia Santos, Desenvolvimento da Campanha Publicitária para o 
Projeto “São Judas Mão-na-Massa” e Gravação dos episódios do Projeto “São Judas Mão-na-Massa”. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção 
Multimídia 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 16:00 às 17:00 

Modalidade:  Digital 
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Projeto:   LabDesign sensorial 2023-4 

Descritivo: O projeto de extensão LabDESIGN Sensorial 2023-1 é um projeto multidisciplinar.  
 Hoje o LabDESIGN Sensorial é dividido em grupos de trabalho que desenvolvem várias ações.  
 Os grupos desenvolverão as atividades: Criação de Nova Logomarca e identidade visual para a Associação Equoterapia, 
desenvolvimento de jogo tipo Super Trunfo com Pontos Turísticos e Históricos da Cidade do Litoral Sul e criação da Identidade visual 
do Projeto “São Judas Mão-na-Massa”. 

Número de vagas:  100 

Público-alvo:  Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - Bacharelado, Design de Interiores, Design Gráfico, 
Design Gráfico - Bacharelado 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira| 15:00 às 16:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Laboratório Empresa - 1sem2023 - Digital 

Descritivo: Desenvolver as capacidades dos alunos na montagem de planos de negócio e prestar serviços como consultor de empresas. 
 Diagnóstico e a avaliação dos processos operacionais e de gestão, fornecendo o suporte na identificação dos pontos críticos do plano 
de negócios e indicando ações de melhoria contínua para um negócio inovador. 
 Consultoria de empresas, nas áreas produtivas, logísticas, financeiras, econômicas, vendas, marketing, gestão de pessoas, qualidade, 
tecnológica, contábil, regularização fiscal, mercado, operacionais, jurídicos, estratégicos. 
 Inclusão socioprodutiva da comunidade, com novos negócios, educação financeira e educação fiscal da comunidade. 

Número de vagas:  400 

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 | 20:30:00 - 21:50:00 

Modalidade:  Digital 
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Projeto:   Leituras e debates feministas 

Descritivo: O projeto promove debate e reflexão, tanto teórica quanto acerca de situações vividas, dentro do registro do feminismo e das 
discussões de gênero. Mais de cem alunas se reúnem semanalmente com a professora para debater uma leitura previamente 
acordada. Dentre as leituras estão artigos sobre gênero, feminismo e outros. São incluídos também livros sobre o tema, de autoras 
como bell hooks e Chimamanda Ngozi. Há também a leitura e debate de entrevistas com feministas contemporâneas, como Silvia 
Federici e Judith Butler. As recomendações de leituras, bem como os temas debatidos, são acordados com todo o grupo, que se 
mantém em contato e trocando referências através de grupo de whatsapp e telegram 

Número de vagas:  160 

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 | 17:30:00 - 18:30:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   O cinema ensina: empreendedorismo e administração (fase 3) 

Descritivo: A proposta do projeto é fazer com que os alunos façam correlação entre os conteúdos ensinados referentes a Administração e 
Empreendedorismo a cenas correlatas de filmes, séries, novelas e demais produções audiovisuais, associando Conteúdo estudado 
em referências bibliográficas, aulas etc. Os conteúdos trabalhados e analisados em reuniões semanais serão formatados em forma 
de vídeo e servirá como apoio pedagógico para comunicadas atendidas pela ONG AKIPOSSO+ e Diogo Pires. 

Número de vagas:  200 

Público-alvo:  Gestão e Negócios 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 19:10:00 - 20:10:00 

Modalidade:  Digital 
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Projeto:   Observatório econômico e social: Boletim de conjuntura econômica 

Descritivo: O Observatório Econômico e Social tem como objetivo geral a sistematização de indicadores e a análise da conjuntura com a 
continuidade da publicação do Boletim de Conjuntura Econômica da USJT, que teve início no ano de 2019, destacando sobretudo a 
evolução dos agregados macroeconômicos. 
 Especificamente serão realizadas análises sobre seis temas principais da economia brasileira. 
 • Atividade Econômica 
 • Inflação e Preços 
 • Mercado de Trabalho 
 • Análise do perfil Socioeconômico da Região do Itaim Paulista 

Número de vagas:  80 

Público-alvo:  Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Relações Internacionais 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 20:30:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Observatório econômico e social: Boletim de conjuntura econômica 

Descritivo: O Observatório Econômico e Social tem como objetivo geral a sistematização de indicadores e a análise da conjuntura com a 
continuidade da publicação do Boletim de Conjuntura Econômica da USJT, que teve início no ano de 2019, destacando sobretudo a 
evolução dos agregados macroeconômicos. 
 Especificamente serão realizadas análises sobre seis temas principais da economia brasileira. 
 • Contas Públicas 
 • Contas Externas 
 • Crédito, Juro e Bolsa 
 • Análise do perfil Socioeconômico da Região do Itaim Paulista 

Número de vagas:  80 
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Público-alvo:  Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Relações Internacionais 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 20:30:00 - 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Aluno tutor Google Workspace 

Descritivo: O Projeto tem como objetivo disponibilizar para a comunidade a possibilidade de produção de materiais acadêmicos de qualidade, 
com o uso das ferramentas gratuitas Google Workspace (GW). Os alunos serão capacitados nas funcionalidades das ferramentas GW 
e deverão planejar e aplicar oficinas para resolver problemas com as ferramentas GW. Além disso, deverão avaliar oficinas de seus 
pares. 

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. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 19:00:00 - 21:00:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Scratch Code: Ensinando lógica com noCode 

Descritivo: Este projeto visa preparar material em Scratch para ensino de lógica, explorando a plataforma e desenvolvendo um game didático 
com etapas utilizando sequência de aprendizado a ser repetido por alunos da comunidade. 

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, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira | 21:00:00 - 22:00:00 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Tech hunter 

Descritivo: Este projeto objetiva conectar quem busca uma oportunidade com empresas que buscam talentos. Para tanto estas pessoas 
participarão de programas de desenvolvimento e capacitação em diferentes áreas de tecnologias de maneira que se possa ampliar 
as contratações. Além disso também é um objetivo desse projeto, mapear perfis dos profissionais que estão em busca de uma vaga, 
potencializando as oportunidades que o mercado de tecnologia provê. 

Número de vagas:  300 

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 | 19:00:00 - 20:30:00 

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. 
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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 |19:01:00 - 21:30:00  

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 | 14:30 às 17:30 

Modalidade: Híbrido 

 

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, 
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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. 

Dias e horários:  Quarta-Feira |  19:00:00 - 21:00:00 

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 |  21:00:00 - 22:00:00 

Modalidade: Híbrido 

 

Projeto:   AWS academy 

Descritivo:  Currículo de computação na nuvem com cursos nas categorias: fundamentos de nuvem, operações de nuvem, arquiteturas e 
desenvolvimento de nuvens e, análise de dados em nuvem. 
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Número de vagas:  500 

Público-alvo:  Engenharias, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Marketing Digital, TI e 
Computação 

Carga horária: 60 horas. 

Dias e horários:  Quinta-feira |  18:00:00 - 19:00:00 

Modalidade: Digital 

 

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. 

Dias e horários:  Quarta-Feira | 17:00:00 - 18:00:00  

Modalidade: Digital 

 

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, 
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Ciências Jurídicas, Comunicação e Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI e Computação, Turismo e Hospitalidade 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira |  21:00:00 - 22:00:00 

Modalidade: Híbrido 

 


