CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO – CAMPUS FLORIANÓPOLIS CONTINENTE
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

DESCRITIVO

Inclusão e
Acessibilidade em
Espaços Públicos

O Projeto de extensão Inclusão e Acessibilidade
em Espaços Públicos têm como objetivo de
promover ações com foco na conscientização
das pessoas sobre a importância da inclusão
para o alcance de uma sociedade mais justa e
fraterna.
Os desafios promovidos compulsoriamente no
enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus (SARS-COV-2) e sua consequente
COVID-19 trouxeram a necessidade de ações
afirmativas e integrativas no sentido de se (re)
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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
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Tecnologias na
Arquitetura e
Construção

Tecnologia e Inovação

normalidades. O projeto será desenvolvido
inicialmente no segundo semestre de 2020, no
período noturno das 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.).
O Projeto de extensão Cidade e Apropriação
têm como objetivo de promover e compartilhar
conhecimentos com a comunidade local,
através de ações que integram a geração de
conteúdo e a propagação dos mesmos pelas
redes sociais.
O Projeto de extensão Tecnologia e Inovação
têm como objetivo promover ações de cunho
informativo e colaborativo onde cada curso irá
preparar materiais que englobarão informações
extremamente necessárias à sociedade, mas
que, por estarem dispersas, as pessoas têm
dificuldade de entendê-las e acessá-las.
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