CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO
SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades!
Atenção: os projetos de Extensão são semestrais, conduzidos por professores que, a partir dos inscritos, vão selecionar
sua equipe de alunos. Leia o catálogo com atenção e, em caso de dúvidas, consulte sempre a página de Extensão de sua
Instituição.
Após escolher seu curso, inscreva-se em: https://forms.gle/HWRwYmHNvABcnfFz9
PROJETO

DESCRITIVO

PROFESSOR RESPONSÁVEL

MODALIDADE DIAS E HORÁRIOS
DOS ENCONTROS

Projeto desConstruir

O projeto desConstruir nasceu do anseio de um
mercado de trabalho mais justo e um meio
acadêmico mais gentil às mulheres, onde as
mesmas possam se destacar por suas
habilidades e competências, sendo tratadas
com respeito. Objetivos: 1) Promover ações
voltadas à valorização profissional da mulher;
2) Promover um meio acadêmico mais gentil às
mulheres, isento de preconceitos e assédios; 3)
Debater sobre o assédio acadêmico e
profissional, buscando formas de contê-los; 4)
Promover a igualdade de gênero em todos os
ambientes, como político, econômico e social,
promovendo assim o empoderamento
feminino; 5) Estimular o crescimento pessoal e
profissional dos alunos extensionistas; O

Tharlley Duarte

Digital

Quarta-feira, de 18h
às 19h

1

Projeto Pelicano

Saúde em Foco

Solos e Meio Ambiente:
O Ensino da Ciência do
Solo para Alunos do
Ensino Médio e
Fundamental

projeto prevê as seguintes ações: 1) Gestão:
trazendo consultoria a mulheres
empreendedoras; 2) Saúde: levando educação
e promovendo cuidados às mulheres; 3)
Engenharias: promovendo oficinas mão na
massa; Além destas, Oficinas de currículos e
instrução sobre postura corporal em
entrevistas de emprego.
O Projeto Pelicano irá prestar assistência
agronômica, veterinária, farmacêutica,
odontológica e em estrutura física a famílias
em extrema vulnerabilidade social.
O projeto terá como proposta inicial a
promoção de saúde para a população, tendo
como anseio o acompanhamento
multidisciplinar dos participantes. Esses
acompanhamentos se basearão em
acompanhamento farmacoterapêutico, saúde
mental, avaliação de parâmetros em saúde
multidisciplinar, entre outros.
O projeto de educação ambiental Solos e meio
ambiente surgiu da necessidade de se
apresentar aos jovens e crianças a importância
da educação ambiental para a manutenção dos
recursos naturais. Seu objetivo é contribuir
com a formação de professores e alunos,
demonstrando e relacionando a importância
do ensino de solos e do meio ambiente.

Larissa de Assis Lima

Híbrida

Sábado, de 14h às
18h

Tharlley Rodrigo Eugenio Duarte

Híbrida

Sábado, de 8h às
12h

Larissa de Assis Lima

Híbrida

Sábado, de 8h às
12h
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