CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO – CAMPUS ANITA GARIBALDI
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://www.unisociesc.com.br/a-unisociesc/extensao/
PROJETO
ArqDecor

Clubinho das Letras

DESCRITIVO

PROFESSOR
RESPONSÁVEL
Proporcionar a sociedade consultorias relacionadas a
Andinara
intervenções de decoração, paisagismo e também
Ceccatto
adaptação dos ambientes para garantir a segurança
Maciel
diante do cenário COVID. Os alunos deverão divulgar o
projeto para a população e disponibilizar horários para
atender as demandas por chamadas de vídeo.
Os acadêmicos envolvidos no projeto buscarão Mara Jeanny
caminhos e alternativas para instigar a motivação, e
Ferreira da
elevar a autoestima das crianças envolvidas. Os recursos
Silva
pedagógicos serão diversificados e diferenciados
daqueles utilizados nas aulas regulares da escola. A

MODALIDADE
Híbrida

DIAS E HORÁRIOS
DOS ENCONTROS
Quarta-feira
8h às 22h

Híbrida

Sábado
8h às 11h

1

Com(partilha)dor
Terapêutico para
Treinamento em
Habilidades Sociais

Constru & Ação

criança deverá se sentir sujeito da construção do
conhecimento desenvolvendo a sua autonomia e sua
capacidade de aprender, por meio de materiais
didáticos, construídos pelos próprios universitários.
Muito se fala sobre a inclusão social de pessoas que
apresentam algum tipo de deficiência que possa
dificultar seu cotidiano. Nosso projeto foi criado para
proporcionar uma discussão teórico-prática de
possibilidades em habilidades sociais que vão além de
padrões, mas sim, um leque de ferramentas a partir das
relações através de atividades empíricas e colaborativas
entre um profissional da Psicologia e uma pessoa ou
grupo de pessoas que estejam com dificuldades em
inserção social no sentido de apropriar-se de serviços
como frequentar escolas, shoppings, empresas e outros
lugar públicos ou voltar a fazer o que
momentaneamente não consegue em termos sociais.
Pensando na efetividade das ações no sentido de fazer
com que o sujeito tenha oportunidades de adaptação ao
convívio social através de autonomia e independência, o
projeto se propõe a trabalhar estratégias de manejo e
de resolução de problemas diretamente ligado ao
contexto da pessoa num processo de personalização de
técnicas que se ajustem ao bem estar social nos seus
vários ambientes.
Identificar e promover um trabalho de manutenção e
sugestões de melhorias no ambiente, resultando em

Adilson Aviz

Híbrida

Sexta-feira
18h às 19h

Michela
Steluti Poleti

Digital

Segunda-feira,
Quinta-feira
2

Corpo & Mente

relatórios que possam servir de apoio à administração
Faria
pública de Joinville em sua ação de manutenção destas
edificações. O projeto de extensão aproxima o
acadêmico dos problemas da realidade regional,
permitindo ao aluno utilizar seu conhecimento científico
em benefício da comunidade. Entre os principais
resultados no referido projeto espera-se a melhoria do
ambiente e qualidade de vida de crianças, jovens,
adultos e funcionários da Instituição selecionada,
especialmente as classes com vulnerabilidade social.
A obesidade é uma doença multifatorial que resulta de Adrielli Tenfen
um comportamento alimentar inadequado, estilo de Voltolini, Caio
vida, fatores genéticos e ambientais (WHO, 2020). O Cesar Sestile,
aumento significativo da incidência da obesidade nos Cátia Cilene
últimos anos, faz com que essa doença crônica seja Nass Sebrão,
considerada um dos maiores problemas de saúde Cassia Toledo
pública em todo o mundo. Já a depressão é um
dos Santos
transtorno psíquico, resultante de uma complexa Storti, Natalia
interação de aspectos psicológicos, sociais e biológicos,
Spillere
definido como a principal causa de incapacidade
Rovaris,
mundial (WHO, 2017). Embora a obesidade e a
Gabriela
depressão sejam doenças completamente diferentes, Kozuchovski
existe uma associação bidirecional entre elas que tem
Ferreira
chamado a atenção. Uma pesquisa realizada com mais
de 55 mil pessoas demonstrou que as pessoas obesas
têm 55% mais chances de desenvolver depressão. Em
contrapartida, quem tem depressão apresenta um risco

17h30 às 18h30

Digital

Quarta-feira
20h40 22h30

Sábado
09h às 12h
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58% maior de desenvolver obesidade. Ou seja, ambas as
doenças envolvem o indivíduo em um círculo vicioso
(Lee et al., 2016; Luppino et al., 2010).
Existem algumas teorias propostas sobre a relação entre
obesidade e depressão, entre elas, é a de que a
obesidade é considerada um estado inflamatório, e isto
está associada a um risco maior de depressão, por
ocasionar lesões no hipotálamo e este se comunicar
com outras áreas encefálicas, como por exemplo as que
compõem os sistemas de memória e emoção e de
recompensa, desta forma desenvolvendo a depressão
(Rui, 2013; Shefer et al., 2013). Outra questão envolvida
remete aos atuais padrões de beleza da sociedade, em
que ser magro é sinônimo de beleza e aceitação, o que
em muitos casos diminui a autoestima de pessoas
obesas, podendo levar ao desenvolvimento de quadros
depressivos (Luppino et al., 2010). Já no caminho
inverso, a depressão pode levar ao aumento de peso
devido às interferências químicas que ela provoca no
cérebro em resposta ao estresse, o que por sua vez
alteram as células de gordura. O sistema de recompensa
cerebral desempenha um papel importante na ingestão
alimentar
(Damiani,
2011;
Kenny,
2011).
Considerando que a obesidade e a depressão são
fatores que estão comumente interligados, visto que,
distúrbios
psicológicos
influenciam
para
o
desenvolvimento da obesidade, assim como a mesma
4

Curso de Programação
com Arduino

Cursos Rápidos e
Imersão Digital

Desenvolvimento de
“Jogos Sérios”

favorece a ocorrência de transtornos mentais (Melca e
Fortes, 2014), se faz necessário a conscientização da
população sobre a prevenção de ambas as patologia
com foco em adolescentes e adultos.
Os alunos devem preparar e ministrar cursos de
prototipagem de microcontrolador e sensores, com o
objetivo de capacitar os alunos de Ensino Fundamental
no uso de plataforma Arduino, abordando conceitos de
programação, eletricidade e eletrônica
Neste projeto os alunos irão auxiliar professores de
ensino básico, fundamental e médio na elaboração de
materiais digitais didáticos. Por exemplo, definir
melhores práticas docentes e ensinar a usar redes
sociais modernas, como o Tiktok, Instagram e o
YouTube para gerar conteúdo didático.
Os alunos devem atuar em conjunto para planejar e
desenvolver jogos digitais com finalidade educacional e
pedagógica.

Ricardo
Pfitscher

Híbrida

Quarta-feira
18h às 22h

Ricardo José
Pfitscher

Híbrida

Quarta-feira,
Quinta-feira
19h as 22h

Ricardo José
Pfitscher

Digital

Quarta-feira,
Quinta-feira,
Sábado
17h30 as 19h30

Empresa Júnior da Área
de Gestão e Negócios

Este
projeto
tem
o
intuito
de
ajudar
microempreendedor individual e microempresas no que
tange aos assuntos de: Finanças e Controladoria,
Economia,
Empreendedorismo
e
Comunicação
Empresarial. Pretende ser suporte para as diversas áreas
que compõe uma empresa desde a sua comunicação até
seus processos envolvendo produtos e serviços,
ajudando o empresário a tomar as decisões mais

Kátia Cristina
Reimer
Siedschlag

Digital

Quarta-feira
19h às 21h50
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Engenharia Aplicada a
Veículos Elétricos e
Autônomos

Engenheiros sem
Fronteiras

assertivas.
Objetivo Geral: Esse projeto tem por objetivo geral,
integrar os alunos das diferentes áreas das engenharias,
como por exemplo: alunos de engenharia mecânica,
engenharia de controle de automação industrial,
engenharia elétrica e engenharia da computação, de tal
moldo a realizarem um projeto de um veículo de
pequeno porte, elétrico e autônomo, abordando
diferentes áreas e unidades curriculares presentes nos
respectivos cursos.
Objetivos Específicos: Formar dos Grupos de Trabalho
integrando-se os cursos relacionados; Distribuir temas a
serem trabalhos por pares; Desenvolver pesquisa
bibliográfica do assunto.
O projeto visa estimular a participação e inserção de
alunos de diversos cursos da Unisociesc na organização
Engenheiros Sem Fronteiras com o objetivo de
promover o desenvolvimento humano e sustentável de
comunidades carentes e escolas públicas.
Os
estudantes das diversas engenharias e cursos de gestão
podem contribuir sob a orientação de professores e
outros profissionais voluntários no desenvolvimento
desses projetos. Adotar-se-á uma metodologia
participativa, de caráter multidisciplinar, dentro de um
processo de interação direta entre os docentes,
estudantes de qualquer curso, comunidade e
instituições parceiras do projeto, tendo como público-

Alexandre
Marcos
Ferreira

Híbrida

Quarta-feira
18h às 22h

Álvaro
Grazianni

Digital

Terça-feira,
Quarta-feira
18h às 19h
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Geometria e Arte

Gestão de Projetos e
iniciativas de Eficiência
Energética em Cidades
Inteligentes

alvo comunidades carentes e escolas públicas. Os
resultados esperados são a entrega de projetos, como:
lixo zero (reciclagem e compostagem), geração de
energia renovável e economia de água potável.
Este projeto consiste em auxiliar os estudantes de
Andinara
ensino fundamental e médio a compreenderem os
Ceccatto
cálculos matemáticos de geometria a partir da arte,
Maciel
considerando modulações e paginações de pisos e
paredes. Os alunos de graduação deverão elaborar de
forma criativa vídeos de paginações de parede e piso,
explicando cálculos de áreas e metragens quadradas,
para auxiliar os estudantes.
Objetivo Geral: Contribuir para mitigação do consumo Solange Alves
de energia utilizando energias renováveis. Para quem: Costa Andrade
Em especial, instituições públicas sociais.
de Oliveira
Objetivos Específicos: Estudo e projeto de iluminação
eficiente; cálculo do conforto térmico para adequação
do sistema de climatização; utilização de soluções
renováveis para o projeto do sistema de aquecimento.
Resumo: O projeto visa apresentar uma proposta para
implementação de melhorias e readequações das
instalações elétricas, visando o atendimento às
normativas vigentes, mas principalmente contribuir
para uma instalação elétrica segura e eficiente
energeticamente. O projeto pretende buscar uma
“Qualificação Solidária”, para que o nosso aluno, através
de iniciativas de melhorias e aprendizado de projeto de

Híbrida

Quarta-feira
8h às 22h

Híbrida

Quarta-feira
18h às 22h
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instalações elétricas possam, ao término das atividades,
se capacitar para exercer uma profissão. O projeto se
justifica ao permitir que nossos alunos possam ser
inseridos no mercado de trabalho, através de
consultoria de projetos e instalações elétricas. E de
permitir uma visão solidária e consciente da importância
de ajudar a comunidade em geral. Através das
atividades desenvolvidas, os alunos aprendem conceitos
e técnicas de instalações elétricas que serão um
diferencial no mercado de trabalho. Sendo portanto, um
importante mecanismo de integração entre a
Universidade e a comunidade.
Impulsiona
O projeto impulsiona consiste em um hub para
oferecimento de assessoria técnica-estudantil para
pequenas empresas e organizações não governamentais
da comunidade da região norte de Santa Catarina. Com
um caráter de existência longínqua, o hub deve oferecer
diversos serviços de apoio ao desenvolvimento dessas
empresas, incluindo, jurídica, marketing, gestão,
contabilidade e tecnologia. Assim, alunos das diferentes
áreas serão envolvidos de modo a adicionarem suas
expertises à esses serviços.
Indicadores das Cidades Auxiliar na construção dos seguintes indicadores:
Inteligentes
Economia inteligente: preocupado com o quão atrativo
e competitivo a região é no que diz respeito a fatores
como o estímulo da inovação, o espírito empreendedor,
a produtividade e o apelo internacional. Ambiente

Ricardo José
Pfitscher

Híbrida

Quarta-feira,
Quinta-feira,
Sábado
19h as 22h

Rosineide
Junckes
Lussoli

Digital

Terça-feira,
Quarta-feira
17h30 às 18h30

8

Laboratório Virtual de
Ciências

MAIS Comunidade –
Múltiplas Ações
Interdisciplinares em
Saúde para a
Comunidade

Inteligente - promove as ideias de "um mundo físico que
é ricamente e invisivelmente entrelaçados com
sensores, atuadores, monitores e elementos
computacionais, incorporados perfeitamente nos
objetos do cotidiano de nossas vidas, e conectados
através de uma rede contínua." Governo inteligente: é
sobre como usar a tecnologia para facilitar e apoiar um
melhor planeamento e tomada de decisões. Vida
inteligente: esta dimensão foca em pontos que
influenciam a qualidade de vida, ser um lugar agradável
para se viver, trabalhar e passar o tempo. Mobilidade
inteligente: fornecer um sistema de transporte com
várias opções, eficiente, seguro e confortável, que está
ligada a infraestrutura de TI e de dados abertos. Pessoas
inteligente: é o nível de criatividade e a qualidade da
interação social entre as pessoas.
Levar conhecimentos práticos de ciências (química,
física, biologia, geografia, história e matemática) aos
estudantes do ensino médio do Brasil através da
produção de vídeos com experiências realizadas nas
dependências da Unisociesc.
A atenção integral à saúde é um dos grandes desafios
do Sistema Único de Saúde (SUS), pois deve abranger os
mais diversos aspectos da promoção e prevenção de
agravos e doenças, de forma multidisciplinar e
integralizada. Neste contexto, a atuação de equipes
multidisciplinares de profissionais, orquestradas por

Katiusca
Wessler
Miranda

Digital

Sábado
9h às 12h

Caio Cesar
Sestile

Híbrida

Segunda-feira,
Terça-feira,
Quarta-feira,
Quinta-feira,
Sexta-feira
8h às 22h
9

gestores capacitados e alinhados com os princípios e
diretrizes do SUS, é fundamental. A promoção da saúde
e da prevenção de agravos e doenças deve atingir de
forma abrangente vários grupos sociais, em especial
aqueles mais vulneráveis. A atuação dos profissionais de
saúde deve acontecer em diversas frentes, através de
múltiplas ações e englobar diferentes aspectos da
prevenção e promoção da saúde. Para que isso
aconteça, ações pontuais e sistematizadas devem ser
realizadas junto à comunidade, envolvendo equipes
multidisciplinares capacitadas para orientar a população
quanto à prevenção de agravos e doenças, bem como a
auxiliar na compreensão de diagnósticos e tratamentos
prescritos. Levando-se em consideração a insuficiência
da atuação estatal na promoção destas ações, a
participação de diversos atores, incluindo profissionais
de instituições privadas, pode contribuir para uma
melhora nas perspectivas da qualidade da saúde da
população. Tais ações podem e devem ser realizadas
por estudantes dos cursos de graduação na área da
saúde,
como
Biomedicina,
Educação
Física,
Enfermagem, Estética e Cosmetologia, Farmácia,
Fisioterapia, Odontologia e Nutrição, que, sob
orientação de professores, poderão praticar os
conhecimentos adquiridos ao longo do curso, bem
como
adquirir
competências
socioemocionais
importantes para seu desenvolvimento pessoal e

Sábado
8h às 12h
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Mais Saúde Unisociesc

Mobilidade Urbana

profissional.
Esse projeto de extensão consiste em avaliar,
prescrever/planejar e acompanhar o paciente para
promover uma vida com mais qualidade de vida, assim
como dar ferramentas para autorregulação da sua
própria saúde. O projeta terá 3 momentos: o primeiro
será a avaliação da condição inicial de saúde física
funcional, de saúde nutricional e mental. Depois, será
montado um plano e/ou conduta para orientar o
paciente durante os meses subsequentes, em relação à
atividade física, alimentação e gerenciamento das
emoções e do estresse. O último momento, será do
acompanhamento desse paciente, com palestras/aulas
para orientações sobre educação de saúde (para o
grupo todo junto) e acompanhamento individual da
rotina de exercícios e alimentares. Todo esse
atendimento será de forma online, com exceção de
algumas avaliações iniciais.
Os estudantes e os professores responsáveis irão
realizar reuniões para discussão/orientação sobre os
pacientes atendidos no programa.
O projeto visa estudar as várias formas de modais e
como eles poderão ser divulgados e utilizados pela
comunidade. Será um exercício de diagnóstico e
investigação sobre as melhores formas de mitigar os
efeitos das várias formas de transporte realizados nas
cidades. Criar estratégias de melhorias na condição de

Caio Cesar
Sestile

Digital

Segunda-feira,
Terça-feira,
Quarta-feira,
Quinta-feira,
Sexta-feira
8h às 22h
Sábado
8h às 12h

Michela
Steluti Poleti
Faria

Digital

Quinta-feira,
Sexta-feira
16h30 às 17h30
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O Lado Humano da
Gestão

O Médico Veterinário e
o Controle de Zoonoses

deslocamento e tráfego, através de aplicativos
disponíveis.
Este projeto tem o intuito do enxergar além do olhar
para situações que envolvem nosso cotidiano. Perceber
situações que envolvam as relações amorosas, as
dificuldades de aprendizado digital, as dúvidas da
orientação profissional sejam para o primeiro emprego
ou a mudança de área ou local de trabalho e as relações
envolvendo medos e fobias, a educação na era atual e o
consumo e desigualdade em época de Covid-19.
A saúde animal é um dos pilares da saúde única,
refletindo diretamente na saúde pública, na
preservação da qualidade de vida das pessoas e na
preservação do meio ambiente. É sabido que a saúde
humana está diretamente relacionada à saúde animal, e
o aumento da população de animais domésticos ou em
situação de abandono amplia o risco de contágio das
zoonoses. Considerando que a relação da população
humana com seu ambiente, nele incluídos os animais,
propicia, muitas vezes, condições para a transmissão e a
manutenção de doenças, o processo de vigilância e
educação em saúde consolida-se como uma ferramenta
para a prevenção e o controle de zoonoses e de
acidentes causados por animais peçonhentos e
venenosos, de relevância para a saúde pública.
A atuação do médico veterinário é fonte essencial de
orientações adequadas de como manter seu animal

Kátia Cristina
Reimer
Siedschlag

Digital

João Gabriel
dos Santos da
Rosa

Híbrida

Quarta-feira
19h às 21h50

Segunda-feira,
Terça-feira,
Quarta-feira,
Quinta-feira,
Sexta-feira,
Sábado
17h às 19h

12

saudável. A comunicação, inclusive os materiais
educativos, devem ser elaborados para possibilitar que
a informação científica seja repassada de forma
compreensível, considerando o contexto social,
histórico e cultural da população-alvo. As ações, as
atividades e as estratégias de educação em saúde
podem ser executadas de forma interinstitucional,
intersetorial e/ou multidisciplinar.
Orientação Profissional Este projeto de extensão tem como foco promover o Rosilaine Lima
e Carreira e
estudo teórico e técnico da orientação profissional e Lopes Zedral e
Reorientação de
carreira na primeira escolha profissional, bem como a
Ana Elisa
Carreira
reorientação de carreira para pessoas que desejam
Pillon
mudar de carreira. Ele possibilitará aos estudantes
universitários apreendam estes conteúdos e apliquem
as técnicas em pessoas da comunidade como:
estudantes do ensino médio das escolas públicas ou
privadas que estão no processo da primeira escolha
profissional, e que precisam tomar a decisão da
profissão que irão exercer, bem como as escolhas das
universidades, dos cursos oferecidos pelo SISU; dos
cursos técnicos profissionalizantes, dentre outros.
Além disso, o projeto também possibilitará o
atendimento de reorientação de carreira para aquelas
pessoas que desejam mudar de carreira, ou se
aprimorar por outro viés profissional, como cursos de
pós-graduação, intercâmbio, empreendedorismo.
Os Benefícios da Prática A atenção plena é uma prática milenar muito conhecida Ana Valquiria

Híbrida

Terça-feira,
Quinta-feira
18h às 22h

Híbrida

Segunda-feira,
13

de Mindfulness aos
Alunos da Educação
Infantil

Patrimônio Histórico e
Cultural

Pensamento Lógico

por ser uma técnica contemplativa de promoção do
autoconhecimento e que possui várias influências
cognitivas, emocionais e corporais. Podendo ser
definida como uma prática que engloba um conjunto de
técnicas que buscam treinar e focalizar a atenção.
Os benefícios da atenção plena infantil valem a pena:
pesquisas demostram que a prática da meditação na
educação infantil pode ajudar na redução da
hiperatividade, melhorar
o desempenho escolar,
promover a concentração e o foco, diminuir o estresse,
auxiliar no controle de comportamentos como raiva e
birra bem como, ajudar no controle de distúrbios do
sono e de ansiedade. Acredita-se que a pratica da
meditação no cotidiano escolar possa apresentar
benefícios neuroemocionais tanto cognitivo quanto na
melhora das habilidades psicomotoras.
Os alunos desenvolverão ações para conscientizar a
população da importância de se preservar as
construções históricas, considerando os estilos
arquitetônicos encontrados na região, sendo possível
também desenvolver aplicativo com o mapeamento
dessas edificações.
Objetivo Geral: Capacitar os estudantes a desenvolver o
pensamento lógico através da linguagem de
programação.
Objetivos Específicos: Familiarização com lógica de
programação e conceitos de informática; Proporcionar

Calixto

Quarta-feira
08h às 10h

Andinara
Ceccatto
Maciel

Híbrida

Márcio José
Käms
Senhorinha

Híbrida

Quarta-feira,
Sábado
8h às 22h

Quarta-feira
18h às 22h
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Precisamos Comunicar:
Assessoria em
Comunicação
Audiovisual

Precisamos Comunicar:
assessoria em
comunicação digital

projetos de pesquisa multidisciplinar com a utilização de
pensamento lógico; Promover a socialização dos
estudantes; Propiciar que o aluno exerça seu
protagonismo na investigação e resolução de problemas
de maneira científica.
O projeto tem como objetivo auxiliar a comunidade, em
especial micro e pequenos empresários e organizações
não governamentais, no desenvolvimento de sua
comunicação audiovisual, seja um spot de rádio, um
podcast, vídeos para redes sociais ou vídeos
institucionais. Por meio da Agência Experimental dos
cursos de Comunicação e Artes, estudantes colocarão
em prática seus conhecimentos e vão auxiliar uma
parcela da população que não teria como arcar com os
custos destes serviços. Os alunos ficarão encarregados
de todas as etapas do projeto, do briefing à captação e
edição de imagens, podendo também realizar a
interface com os veículos de comunicação ou
plataformas de distribuição.
O projeto tem como objetivo auxiliar a comunidade, em
especial micro e pequenos empresários e organizações
não governamentais, no desenvolvimento de sua
comunicação digital, seja um site, um perfil nas redes
sociais ou um aplicativo. Por meio da Agência
Experimental dos cursos de Comunicação e Artes,
estudantes colocarão em prática seus conhecimentos e
vão auxiliar uma parcela da população que não teria

Julius Vinicius
Marques
Nunes

Híbrida

Julius Vinicius
Marques
Nunes

Híbrida

Quarta-feira
14h às 18h

Segunda-feira
14h às 18h
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Precisamos Comunicar:
assessoria para
desenvolvimento de
marca

Precisamos Comunicar:
como ser notícia

Precisamos Comunicar:

como arcar com os custos destes serviços. Os alunos
ficarão encarregados de todas as etapas do projeto, do
briefing à gestão das redes e elaboração de relatórios
analíticos.
O projeto tem como objetivo auxiliar a comunidade, em
especial micro e pequenos empresários e organizações
não governamentais, no desenvolvimento de
representações figuradas para seus negócios. Por meio
da Agência Experimental do curso de Design Gráfico,
estudantes colocarão em prática seus conhecimentos e
vão auxiliar uma parcela da população que não teria
como arcar com os custos deste serviço. Os alunos
ficarão encarregados de todas as etapas do projeto, do
briefing à elaboração do manual de marca e interface
com fornecedores.
O projeto tem como objetivo auxiliar a comunidade, em
especial micro e pequenos empresários e organizações
não governamentais, com as estratégias de assessoria
de imprensa, permitindo que compreendam como é
possível virar notícia, de forma positiva, utilizando a
imprensa a seu favor e sem precisar pagar por isso. Por
meio da Agência Experimental dos cursos de
Comunicação e Artes, estudantes colocarão em prática
seus conhecimentos e auxiliarão o público interessado
na compreensão do trabalho e no desenvolvimento de
estratégias.
O projeto tem como objetivo auxiliar a comunidade, em

Julius Vinicius
Marques
Nunes

Híbrida

Julius Nunes

Híbrida

Segunda-feira
14h às 18h

Segunda-feira
14h às 18h

Julius Nunes

Híbrida

Segunda-feira
14h às 18h
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consultoria de
otimização de recursos
para comunicação

Precisamos Comunicar:
treinamento de voz e
construção de imagem
pessoal

Prevenção de Lesão
para Atletas Corredores
Amadores

especial micro e pequenos empresários e organizações
não governamentais, no planejamento econômico de
ações de comunicação. Por meio da Agência
Experimental dos cursos de Comunicação e Artes,
estudantes colocarão em prática seus conhecimentos e
auxiliarão o público interessado na economia de
recursos financeiros para campanhas de comunicação.
O projeto tem como objetivo auxiliar a comunidade, em
especial micro e pequenos empresários e
representantes de organizações não governamentais,
no desenvolvimento de sua própria comunicação, seja
por meio de treinamento para fala em público, postura,
comportamento diante do microfone e câmeras, ou de
dicas para composição de um visual mais assertivo para
cada ocasião (dia a dia, reunião de negócios, prospecção
de clientes, gravação de vídeos etc.). Por meio da
Agência Experimental dos cursos de Comunicação e
Artes, estudantes colocarão em prática seus
conhecimentos e vão auxiliar uma parcela da população
que não teria como arcar com os custos destes serviços.
Os alunos ficarão encarregados de todas as etapas do
projeto, da análise da situação atual dos interessados ao
treinamento.
O número de praticamente de corrida tem crescido
significantemente nos últimos anos. Por ser um esporte
que não exige grande investimento financeiro para
começar, tornou-se popular entre todas as idades,

Julius Vinicius
Marques
Nunes

Híbrida

Caio Cesar
Sestile

Digital

Quarta-feira
14h às 18h

Segunda-feira,
Terça-feira,
Quarta-feira,
Quinta-feira,
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Qualidade de Vida para
Pacientes em
Quimioterapia.

gêneros e classes sociais. Estudos mostram os benefícios
da realização de uma atividade física, por exemplo,
prevenção de doenças cardiovasculares. Porém, o risco
de
lesões
do
sistema
musculoesquelético,
principalmente por sobrecarga, cresce. Para evitar que
estas lesões aconteçam é necessário educar a
população, monitorar o treinamento realizado, também
promover ações com o objetivo de prevenir as lesões e
melhorar a alimentação. Desta forma, a fisioterapia, a
educação física e a nutrição possuem um papel
importante para evitar que novas lesões ocorram na
população de atletas amadores, e assim, evitar custos
com tratamentos médicos.
Pacientes em quimioterapia costumam apresentar uma
combinação de diversos efeitos colaterais como
cansaço, náuseas, vômitos, feridas na boca, sensação de
boca seca, dificuldades em se alimentar e muitas vezes
uma redução da autoestima. Diversos estudos têm
mostrado que uma combinação de hábitos,
especialmente voltados a cuidados pessoais, atividades
de relaxamento, exercícios e uma alimentação
adequada, especialmente com a administração de
algumas sobremesas geladas podem auxiliar na melhora
desses efeitos colaterais.
Esse projeto de extensão visa unir esforços das diversas
áreas do conhecimento com o intuito de elaborar
materiais de orientação, postagens, lives, receitas de

Sexta-feira
8h às 22h
Sábado
8h às 12h

Caio Cesar
Sestile

Híbrida

Segunda-feira,
Terça-feira,
Quarta-feira,
Quinta-feira,
Sexta-feira
8h às 22h
Sábado
8h às 12h
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Recicla e Fortifica
Digital

Reciclar: Porque não?

Resíduo Industrial –
Sustentabilidade, Meio
Ambiente e Saúde

sobremesas geladas e e-books para auxiliar na melhora
da qualidade de vida dos pacientes em tratamentos
quimioterápicos.
Os alunos dos cursos de comunicação irão elaborar uma
campanha para doação de equipamentos de informática
pela comunidade. Os alunos de TI, então, devem reciclar
os equipamentos e disponibilizar para interessados
cadastrados.
Apresentar e conscientizar a comunidade sobre a
reciclagem e descartes de resíduos que vão desde
materiais plásticos ao óleo de cozinha pós-consumo.
Palestras de conscientização sobre descarte de lixo,
reciclagem e reuso de materiais plásticos, serão
realizadas para a comunidade. Assim como desenvolver
oficinas mostrando ideias de reaproveitamento que vão
desde brinquedos à objetos de decoração, com uso das
embalagens e materiais de descartes. Já referente ao
óleo de cozinha pós-consumo serão realizadas oficinas
para fazer sabão. Espera-se com este projeto contribuir
na conscientização quanto ao descarte de lixos no
ambiente, mostrando que estes resíduos podem ter
uma utilização mais nobre e sustentável, podendo até
gerar uma fonte de renda as famílias com as oficinas
apresentadas.
Objetivo Geral: Realizar diagnóstico dos resíduos
industriais produzidos pelas indústrias de fundição e
têxtil da cidade de Joinville/SC e o efeito no meio

Ricardo José
Pfitscher

Híbrida

Janaína
Andreazza

Digital

Orlando Preti

Híbrida

Quarta-feira,
Quinta-feira,
Sexta-feira,
Sábado
17h as 19h
Quarta-feira,
Quinta-feira
17h às 18h30

Quarta-feira
18h às 22h
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Ressignificando a
Existência no Pós-

ambiente e saúde humana em torno das respectivas
indústrias, sugerindo às indústrias e gestores, possíveis
e inovadoras tratativas de forma sustentável e segura
dos resíduos industriais. Objetivos Específicos: Realizar
um estudo bibliográfico referente aos processos e tipo
de indústria (fundição e têxtil) e respectivos resíduos
produzidos; selecionar cinco indústrias de fundição e
cinco têxteis da cidade de Joinville/SC para realizar o
diagnóstico com devida aprovação das respectivas
indústrias; realizar in-loco o diagnóstico com
questionário específico de cada tipo de indústria
(fundição e têxtil) baseados nos respectivos processos
de fabricação e geração de resíduos; realizar um
diagnóstico nas comunidades em torno das indústrias
objeto de estudo, os efeitos na saúde dos moradores,
decorrentes dos resíduos produzidos pela(s)
indústria(s); realizar um diagnóstico em torno da
indústria objeto de estudo, o efeito dos resíduos na
fauna e flora existente; realizar um estudo estatísticos e
respectiva análise dos dados obtidos a partir dos
diagnósticos realizados em cada tipo de indústria;
apresentar proposta inovadoras e sustentáveis para o
destino dos resíduos industriais produzidos pelas
indústrias de fundição e têxtil; elaborar textos e divulgar
resultados.
Os desafios promovidos compulsoriamente no
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus

Jeovane
Gomes de

Digital

Quarta-feira
19h às 21h
20

Pandemia

(SARS-COV-2) e sua consequente COVID-19 trouxeram a
necessidade de ações afirmativas e integrativas no
sentido de se (re) construir novas formas de se
relacionar com o cotidiano. Nesse sentido faz-se
importante conhecer as estratégias de enfrentamento
utilizadas, visando contribuir para o desenvolvimento de
outras formas construtivas de se superar os efeitos
negativos da pandemia, como aumento de doenças
mentais e episódios de violência. Os desafios perpassam
pela avaliação interdisciplinar e intersetorial dos hábitos
desenvolvidos durante a situação de distanciamento
social, como questões relacionadas à atividade física x
sedentarismo, alimentação saudável x má alimentação,
atividades de laser, processos educativos e de
aprendizagem, incluindo nesse rol as diferentes formas
de ocupação dos espaços urbanos em tempos de
pandemia. Propõe-se então um projeto de extensão,
que junte diferentes atores da Comunidade acadêmica
(Alunos e professores), de diferentes cursos e áreas do
conhecimento, com o propósito de dialogar sobre os
desafios de se construir novas significações sobre o
processo existencial no pós-pandemia, incorporando
conhecimento, técnicas e tecnologias específicas de
cada área participante para colaborar com a sociedade
no difícil processo de identificação de novas
normalidades. O projeto será desenvolvido inicialmente
no segundo semestre de 2020, no período noturno das

Faria
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Sustentabilidade nas
Cidades Inteligentes

Treinamento dos
Alunos das Escolas
Parceiras
UNIAME

quartas-feiras. No transcorrer do planejamento e
execução as atividades poderão se estender para outros
dias e horários, conforme necessidades específicas das
ações a serem desenvolvidas dentro das subáreas
(atividades físicas e educativas, acolhimento psicológico,
orientação nutricional, planejamento de ocupação de
espaços urbanos etc.).
Objetivo Geral: Projetar e construir sistemas
sustentáveis para beneficiar a comunidade em geral.
Objetivos Específicos: Criar estratégias que permitam
que o aluno aplique na prática o que aprendeu,
conectando os conteúdos curriculares com o mundo
real; Desenvolver habilidades para resolver problemas,
enfrentar desafios e trabalhar colaborativamente;
Utilizar de recursos sustentáveis, materiais recicláveis
para a montagem do projeto; Buscar junto a
comunidade necessidades para a criação de seus
projetos; Projetar e construir sistemas sustentáveis para
a comunidade utilizar no seu dia a dia de forma a
contribuir com sua economia e bem estar.
Preparação para ENEM: alunos de diversas áreas devem
atuar para elaboração de vídeos curtos (1 a 2 minutos)
explicando conteúdos relevantes (matemática, física,
química, português) para a comunidade que irá realizar
ENEM e vestibulares.
O projeto justifica-se em função do momento de
vulnerabilidade a que estamos expostos. A situação de

Daniele da
Silva
Domingos

Híbrida

Quarta-feira
18h às 22h

Ricardo José
Pfitscher

Digital

Quarta-feira,
Quinta-feira,
Sábado
17h30 às 19h

Mara Jeanny
Ferreira da

Híbrida

Quarta-feira
19h às 21h
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invisibilidade social, em tempos de isolamento social,
potencializa os riscos de violência psicológica e física,
situações que transmutam o espaço de ação da
UNISOCIESC. A nossa IES está alinhada à princípios e
valores de respeito e dignidade a todos os seres.
Pretende-se, desta forma, fomentar ações que gerem
debate, reflexão e transformação de posicionamentos
dos atores envolvidos, da comunidade acadêmica e seu
entorno. Propor a ética do respeito requer, conforme
Dussel (2012), uma preocupação com o outro que está
invisibilizado dentro de um sistema dominante.
(DUSSEL, 2012). Nesse contexto, faz-se necessário que o
conceito de diversidade seja percebido sob todos os
pontos de vista nestas relações ALUNO - PROFESSOR COLABORADOR - SOCIEDADE. Todos são vítimas do
sistema, porém são os invisibilizados que mais sofrem
dentro das relações de exclusão e repulsa. São vítimas
do ódio daqueles que precisam transformar o olhar de
preconceito. Assim, entende-se que o problema do
preconceito é estrutural e por isso precisa ser (re)
visitado para que todos estejam abertos aos olhares de
solidariedade. Assim, nesta proposta serão propostos
momentos de debate sob a luz do conceito de
diversidade e equidade. Os debates aconteceram via
plataforma Zoom ou live no facebook ou Instagram.
Serão convidados estudantes do Ensino Médio das
escolas, estudantes de diversos cursos da UNISOCIESC

Silva
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Universidade Aberta da
Melhor Idade

(Psicologia, Direito, Enfermagem, Pedagogia) e
professores da IES/ ÂNIMA. A princípio serão
desenvolvidas 6 pautas. Os estudantes do projeto
organizarão as pautas, buscarão por pessoas influentes
sob os temas, organizarão os convites para as escolas,
ou seja, interação e organização do evento que deve
acontecer nas quartas-feiras como proposta de ação
extensionista também para estudantes que não
estiverem no projeto.
A partir do contato prévio com instituições públicas e
filantrópicas da região do campus Anita Garibaldi (Anita
Garibaldi, Centro, Floresta, Itaum, Guanabara) será
realizada a elaboração de panfleto com orientações
sobre local e horário das atividades e realizado o
convite. O projeto “Universidade Aberta da Melhor
Idade) ocorrerá uma vez ao mês, em dia de semana no
período da tarde, com previsão de iniciar às 14:00 e
conclusão das atividades por voltas das 17:00. Por meio
da experiência adquirida nas ações prévias de ações de
extensão realizadas na instituição, um público de cerca
de 30 pessoas por evento é o previsto. Os alunos dos
cursos de Biomedicina e Farmácia participarão da
atividade com as ações de mensuração de glicemia e
tipagem sanguínea, para tal serão utilizadas lancetas,
algodão, solução antisséptica, kit de tipagem sanguínea
(ABO/Rh), lâminas de vidro, glicosímetro e fitas
reagentes. O procedimento da mensuração da glicemia

Caio Cesar
Sestile

Híbrida

Segunda-feira,
Terça-feira,
Quarta-feira,
Quinta-feira,
Sexta-feira
8h às 22h
Sábado
8h às 12h
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tem como objetivos o rastreamento e monitorização da
glicemia, visto que 10% da população possui algum tipo
de resistência à insulina o que é diretamente
proporcional à idade do indivíduo. Após a mensuração
será realizada a orientação, caso haja demanda ou
solicitação por parte dos participantes. Além da
mensuração da glicemia e tipagem sanguínea, serão
oferecidas palestras sobre prevenção e risco de doenças
sexualmente transmissíveis e importância da vacinação.
Os graduandos do curso de Enfermagem que atuarem
no projeto, realizarão a aferição da pressão arterial
utilizando um esfigmomanômetro e estetoscópio para
ausculta do pulso. De fundamental importância a
realização da educação em saúde por meios dos
acadêmicos, cujos diálogos são fomentados a partir da
projeção teórica adquirida no meio acadêmico. As ações
de mensuração da glicemia e aferição da pressão
arterial
serão
realizadas
nos
Laboratórios
Multidisciplinar I e II do Bloco B. A partir das técnicas
adaptadas de alongamento, Ioga e Dança, os alunos de
educação física e fisioterapia atuarão em conjunto no
espaço de dança técnicas corporais localizado no
laboratório de Fisioterapia. Além do equipamento de
música para as atividades, tapetes de EVA serão
utilizados na atividade de Ioga. Workshops e palestras
serão realizadas em salas de aula do Campus Anita
Garibaldi, cuja estrutura possui capacidade para cerca
25

de 40 pessoas confortavelmente sentadas em ambiente
climatizado. Embora o objetivo seja realizar
presencialmente, devido a pandemia e as medidas
restritivas de distanciamento social, no início o projeto
ocorrerá sob a forma de ações de orientação em mídias
digitais e redes sociais. As orientações para promoção
da saúde oral, assistência farmacêutica, alimentação
saudável e estímulo ao cumprimento do calendário de
vacinação.
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