CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO
UNIDADE – Pedra Branca, Trajano, Dib Mussi, Araranguá, Içara, Braço do Norte, Tubarão e Unisul Digital
SEMESTRE 2021/02

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades!
Atenção: os projetos de Extensão são semestrais e conduzidos por professores.
Leia o catálogo com atenção e, em caso de dúvidas, consulte sempre a página de Extensão de sua Instituição.
Após escolher seu projeto, clique no ícone de inscrição, ao ser direcionado para o sistema basta inserir suas
credenciais de acesso ao Minha Unisul e concluir o processo de inscrição.
As vagas são limitadas!

PROJETOS INTERNACIONAIS

Projeto:
Descritivo:

A Importância da Vacina
Os microrganismos estão em toda a parte, tanto no ambiente como no nosso corpo, quando um agente patogénico infeta o
corpo, o sistema imunitário é desencadeado, e o agente patogénico é atacado. Mas precisamos ficar doentes para gerar
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imunidade contra o agente patogénico? Claro que não, temos as vacinas que estimulam o nosso organismo a criar células de
defesa, assim quando entramos em contato com algum agente patogénico perigoso no futuro, o nosso sistema imunitário
será capaz de responder imediatamente, protegendo-nos contra a doença. Neste projeto, será abordado a importância das
vacinas para erradicar e controlar muitas doenças existentes. Estes pontos serão discutidos em conjunto com uma instituição
da América Latina, por isso, é importante que os alunos tenham proficiência intermediaria do idioma espanhol para
acompanhar as atividades.
4
Alessandra Finardi Dastoli
Estudantes das áreas de Medicina, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde
60 horas
Quarta-feira das 19:00 às 21:30
Digital – Será realizado no ULIFE
Faça sua inscrição aqui!
Linguagem e Cultura: Construção de Sentidos
O projeto de extensão Linguagem e Cultura: Construção de Sentidos, objetiva discutir como a linguagem influencia a cultura e
vice-versa. Neste projeto, entenderemos como cultura e linguagem são realizações sociais embricadas, investigaremos a
noção de registro linguístico (discurso formal, informal, norma culta) na língua inglesa contemporânea e as influências que ela
sofre da linguagem comercial, corporativa, acadêmica e técnica. O projeto será conduzido em língua inglesa, por isso, é
importante que os alunos tenham proficiência intermediaria do idioma para acompanhar as atividades.
5
Cynthia Pichini
Estudantes de todos os cursos de graduação
40 horas
Quarta-feira das 17:20 às 19:00
Digital – Será realizado no ULIFE
Faça sua inscrição aqui!
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Qualidade de Vida, Espiritualidade e Saúde Mental
Este projeto tem como objetivo refletir sobre a intersecção existente entre qualidade de vida, espiritualidade e saúde mental
na população brasileira. Será realizada uma pesquisa de campo, por meio do google forms e os resultados da nossa
população serão compartilhados e discutidos com os dados encontrados pelos alunos, em conjunto com uma instituição da
América Latina. Por isso, é importante que o aluno tenha o nível intermediário de espanhol para acompanhar as atividades.
2
Maria Rita Polo Gascón
Estudantes de todos os cursos de graduação
60 horas
Sexta-feira das 17:00 às 19:00
Digital – Será realizado no ULIFE
Faça sua inscrição aqui!
Obras Sustentáveis: Planejamento e Acompanhamento de Obras Civis por Engenheiros e Arquitetos numa perspectiva
sustentável
A elaboração dos projetos e o encadeamento na linha de produção de edifícios, necessitam atender à melhor relação entre:
custos, benefícios e tempo. Isso estimulou o desenvolvimento de técnicas específicas sustentáveis para elaboração de
planejamentos mais precisos, e previsões de riscos mais concretas. O Projeto abordará as mais atualizadas metodologias de
gestão e técnicas construtivas mundiais, através de um processo de aprendizado envolvente e atual em conjunto com uma
instituição da América Latina. Portanto, é importante o conhecimento intermediário em espanhol para acompanhar as
atividades.
3
Luana Maris Pedrosa Cruz
Estudantes das áreas de Engenharias; Gestão & Negócios; TI & Computação; Arquitetura e Urbanismo & Design
60 horas
Quinta-feira das 10:00 às 12:00
Digital – Será realizado no ULIFE
Faça sua inscrição aqui!
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Lean Office aplicado no 3° Setor
O projeto de Extensão tem como objetivo capacitar colaboradores de organizações do Terceiro Setor nos conceitos do Lean
Office. O Lean Office se desenvolveu da apropriação dos conceitos da filosofia Lean, inicialmente praticados apenas no chão
de fábricas, para o ambiente administrativo dos escritórios. O projeto será realizado por etapas em conjunto com uma
instituição da América Latina, que irão desde a escolha de uma organização com objeto de estudo, até a aplicação do Lean
Office no cotidiano da mesma. Para participarem deste projeto, os estudantes deveram ter noções básicas do Lean Office, e
proficiência intermediaria do idioma espanhol para acompanhar as atividades.
2
Luiz Veriano Oliveira Dalla Valentina
Estudantes das áreas de Engenharias; Gestão & Negócios; TI & Computação; Arquitetura e Urbanismo & Design
60 horas
Quarta-feira das 18:00 às 19:00
Digital – Será realizado no ULIFE
Faça sua inscrição aqui!
Retomada Econômica do Turismo na América do Sul
Com o evento da pandemia, todos nós deixamos de viajar entre estados e países, e optamos por turismo mais próximo de
modo a conhecer onde moramos, ou cidades próximas. Esse advento que imposto ao mundo todo, gerou dúvidas no ramo do
turismo e consequentemente, novas formas de turistar. Em parceria com outra instituição da América Latina, pretende-se
conhecer e relacionar as novas formas de turismo, pós pandemia. Devido a parceria com outra instituição da América Latina,
faz-se necessário que o aluno tenha conhecimento intermediário em espanhol.
5
Maria José Giaretta
Estudantes das áreas Gestão & Negócios; Turismo & Hospitalidade; Ciências Jurídicas
80 horas
Quarta-feira das 19:00 às 20:00
4
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Digital – Será realizado no ULIFE
Faça sua inscrição aqui!
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Se Liga na PED
O projeto tem como objetivo trazer informações de temas variados e de grande importância na pediatria voltados para a
população, através de plataformas digitais. Os alunos têm a oportunidade de aprender por meio da produção das postagens,
afinal, é necessária uma pesquisa aprofundada sobre os assuntos por meio de artigos, livros e manuais, todas informações
baseadas em evidência científica. Além disso, são promovidas entrevistas com especialistas sobre assuntos de interesse, além
da organização de simpósios acadêmicos, com participação ativa dos estudantes. O projeto é desenvolvido em parceria com
outra instituição do Peru, e por isso, é necessário que o aluno tenha proficiência intermediaria no idioma espanhol para
acompanhar as reuniões e atividades.
2
Marconi Augusto Aguiar dos Reis
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Estudantes das áreas Medicina, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde
60 horas
Segunda-feira das 20:00 às 21:00
Digital – Será realizado no ULIFE
Faça sua inscrição aqui!
Estudos Latino-Americanos: Realidade e Perspectivas para Região
O projeto concentra os estudos e debates, com a participação de instituições parceiras da América Latina, acerca dos
aspectos do cenário atual, riscos e perspectivas políticas, sociais, econômicos da região e os impactos provocados pela
pandemia - COVID19. Serão organizados Grupos de Estudos para a realização de pesquisa, leitura, análise dos relatórios
comumente divulgados por entidades de renome – FMI, OCDE, ONU, FAO, OMS, Banco Mundial, entre outros. É importante
que os alunos tenham proficiência intermediaria do idioma espanhol para acompanhar as atividades.
2
Cilene Ribeiro Cardoso
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Estudantes de todos os cursos de graduação
60 horas
Quarta-feira das 17h às 18h30
Digital – Será realizado no ULIFE
Faça sua inscrição aqui!
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