CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO
UNISOCIESC
SEMESTRE 2021/01

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, inscreva-se em: Ulife > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições extensão
As vagas são limitadas!
Fique atento: em seu Ulife aparecerão ainda mais opções de projetos! São projetos de abrangência nacional!
Considere todos os projetos disponíveis em seu Ulife na hora de fazer suas escolhas! Aproveite!
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PROJETOS INTERNACIONAIS

Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Dificuldades de aprendizagem e transtornos de humor do estudante universitário
Este projeto partiu do princípio de que os transtornos mentais comuns em estudantes universitários se baseiam, muitas
vezes, na sobrecarga, vida dupla e pressão acadêmica, tendo como fatores principais fadiga, esquecimento, insônia,
irritabilidade e dificuldade na concentração, que foram agravados com o advento da pandemia. A proposta deste projeto é
discutir os principais transtornos de humor e dificuldades de aprendizagem nessa população e pensar em formas de
intervenção. Este projeto é uma parceria com a Universidade do Sul do Peru, onde alunos de ambas as universidades terão
momentos para troca dos resultados encontrados.
80
MARIA RITA POLO GASCÓN
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes
40 horas
Quarta-feira, das 18h às 19h

Inovações na atividade turística, decorrentes da Pandemia da COVID 19
O projeto de Extensão fará um mapeamento de todas as inovações ocorridas na prestação de serviços turísticos decorrente
da pandemia (agências de turismo, empresas de transportes, empreendimentos de hospedagem, empreendimentos de
alimentos e bebidas, eventos, lazer e entretenimento, planejamento turístico e gestão pública de turismo).
100
Maria José Giaretta
Comunicação & Artes, Gestão & Negócios, TI & Computação, Turismo & Hospitalidade/Turismo
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Carga horária:

80 horas

PROJETOS DO PROGRAMA BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:

Mente em ação: meditação e Ciência na ÂNIMA
O projeto tem como principal objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar por meio das práticas
meditativas, a partir de um conjunto de técnicas que possibilitam treinar a focalização da atenção plena à consciência do
momento presente.
100
Cláudia Vieira Carnevalle
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
40 horas
Terça-feira e Quinta-feira, das 7h às 8h

Mente em ação: meditação e Ciência na ÂNIMA
O projeto tem como principal objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar por meio das práticas
meditativas, a partir de um conjunto de técnicas que possibilitam treinar a focalização da atenção plena à consciência do
momento presente.
100
Cláudia Vieira Carnevalle
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Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:

Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
40 horas
Terça-feira e Quinta-feira, das 18h às 19h

PROJETOS ÂNIMA PLURAIS

Projeto:

RACISMO E SEXISMO: IDENTIFICANDO, DIFERENCIANDO E CONCEITUANDO INJUSTIÇAS DE RAÇA E DE GÊNERO.

Descritivo:

O projeto tem como objetivo apresentar e discutir a temática do racismo e do sexismo a partir da leitura e discussão de
textos selecionados das áreas de direito, ciências sociais, filosofia e literatura. Articularemos alguns dos conceitos-chave
que mobilizam a temática das injustiças de gênero e raciais, identificaremos as conexões entre algumas dessas demandas
assim como em que medida as mesmas se distanciam. Neste sentido, ideias-chave como: interseccionalidade, diversas
concepções feministas e seus limites, racismo estrutural, racismo genderizado, invisibilidade social, linguagem e
normalidade serão apresentados e debatidos nos encontros. O objetivo é apresentar e contextualizar alguns dos principais
conceitos do âmbito da justiça racial e de gênero, contextualizando os mesmos com as realidades vividas pelos
participantes em seus contextos de vida.

Número de vagas:

299
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Professor
Responsável:

Julia Sichieri Moura

Público-alvo:

Estudantes da área das Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências Humanas (direito, psicologia, administração, comunicação) e
demais estudantes que se interessem pela temática.

Carga horária:

60 horas

Dias e horários:

Terças: 10:00 – 12:00

Projeto:

Cineclube PRETANÇA

Descritivo:

O cineclube PRETANÇA visa promover sessões comentadas com debates abertos de produções cinematográficas africanas,
brasileiras e de outros países da diáspora negro-atlântica. A partir de questões trazidas pelos filmes selecionados,
pretende-se discutir representação, representatividade, antirracismo e descolonização do imaginário, em perspectiva
interdisciplinar. Todas as pessoas participantes do cineclube irão assistir aos filmes em longa, média ou curta-metragem
selecionados para cada sessão e se envolverão nas conversas sobre as temáticas propostas coletivamente. Formaremos
subgrupos para cuidarem de atividades específicas como pesquisa e seleção dos filmes e das temáticas a serem debatidas
de acordo com as áreas de conhecimento e formação dos envolvidos.

Número de vagas:

299

Professor
Responsável:

Tatiana Carvalho Costa

Público-alvo:

Estudantes de todos os cursos de graduação que tenham interesse em Cinema e na discussão de questões raciais negras

Carga horária:

60h, com encontros online e tempo de pesquisa, curadoria e preparação para as sessões
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Dias e horários:

quartas-feiras, quinzenalmente, de 19h às 21h30. Obs.: poderá haver reuniões intermediárias para planejamento, a combinar

Projeto:

Universigênero - as sexualidades e suas implicações na atualidade

Descritivo:

O Grupo de Extensão visa discutir assuntos relacionados ao tema de gênero e sexualidades, a partir do aporte teórico do
Direito e Psicologia, com debate de artigos científicos, livros e manuais/ normas técnicas das áreas envolvidas em conceitos
básicos sobre temáticas tais como: os feminismos decoloniais, as construções de masculinidades, o machismo e a população
LGBT, os olhares do movimento lésbico ao feminismo, Direitos Humanos, Sofrimento Psíquico e Exclusão social. O objetivo
é produzir peças/ produtos que serão apresentados em eventos Anima ao final do semestre. Serão divididos subgrupos com
estudantes das mesmas universidades visando uma maior compreensão da realidade de cada campus, em relação à temática
e demandas por região.

Número de vagas:

299

Professor
Responsável:

José Alberto Roza Júnior / Tatiana Cristina Leite de Aguiar

Público-alvo:

Cursos de graduação em Direito e Psicologia, com interesse na temática do curso

Carga horária:

60h

Dias e horários:

Turma 1 - semanalmente, às quartas-feiras, de 09h às 10h.
Turma 2 - semanalmente, às quartas-feiras, de 17h às 18h

Projeto:

Antirracismo na rede
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Descritivo:

O projeto tem como objetivo promover a produção de conteúdo antirracista para redes sociais que difunda a produção de
intelectuais negros brasileiros, promovendo uma discussão sobre as questões raciais no país e suas interseções com
diversas áreas de conhecimento. Para isso, será montado um grupo para levantamento, organização e produção de
conteúdo para Instagram, Facebook, Tik Tok, entre outras plataformas, e para podcast. Estudantes participantes do projeto
passarão por um ciclo de preparação. Todas as etapas serão orientadas e terão o suporte de laboratórios de produção de
conteúdo ligados aos cursos da área de Comunicação. Todas as atividades serão feitas remotamente.

Número de vagas:

40 no total: 20 para o turno da manhã e 20 para o turno da noite

Professor
Responsável:

Tatiana Carvalho Costa

Público-alvo:

Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima que estejam interessados na temática e que possuam alguma prática, ainda
que amadora, nas redes sociais

Carga horária:

60 horas, com encontros online e produção orientada

Dias e horários:

Quartas-feiras, quinzenalmente, pela manhã (grupo 1) e à noite (grupo 2).

Projeto:

A ESTRUTURA LEGAL E A APLICAÇÃO DESIGUAL: RACISMO, ENCARCERAMENTO, VIOLÊNCIA E RESISTÊNCIA.

Descritivo:

O projeto tem como objetivo apresentar e discutir a temática do racismo através da leitura e discussão de dados de
encarceramento e violência policial com o estudo de decisões judiciais, relatórios de encarceramento, artigos científicos,
letras de música, artigos de jornais e outras mídias. Articularemos alguns dos conceitos-chave que mobilizam a temática
das injustiças da injustiça raciais e desigualdade social e buscaremos identificar algumas das formas de resistência que
surgem no âmbito destes grupos. Trataremos, assim, da importância da temática dos direitos humanos, da ideia de
dignidade, do desafio na construção de auto-estima e subjetividades em um contexto de violência e desvalorização da
vida. O objetivo principal é o de estabelecer algumas hipóteses e premissas que possam se desenvolver em projetos de
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pesquisa e artigos. Buscaremos, também, produzir material de conscientização e conhecimento dentro e fora da
comunidade acadêmica.
Número de vagas:

50

Professor
Responsável:

Julia Sichieri Moura

Público-alvo:

Estudantes de direito, psicologia, comunicação e demais estudantes que desejam se aprofundar nessa temática.

Carga horária:

60 horas

Dias e horários:

Quintas: 14:00 – 16:00 hs

Projeto:

A Iniquidade racial em saúde: A importância do quesito raça/cor nos sistemas de informação

Descritivo:

O projeto de extensão “A Iniquidade racial em saúde: A importância do quesito raça/cor nos sistemas de informação” tem
como objetivo minimização dos efeitos da falta de conhecimento entre acadêmicos e profissionais de saúde sobre a
importância epidemiológica, social, econômica e de saúde que esse quesito representa. Os encontros acontecerão por meio
digital e serão divididos em dois momentos, no primeiro, os cursistas irão realizar o embasamento teórico e reflexões sobre
o histórico do quesito raça /cor e a sua relevância para a saúde. Ainda no primeiro momento será realizado um levantamento
das publicações referentes ao tema. Já no segundo momento os estudantes irão multiplicar o conhecimento adquirido entre
profissionais da saúde por meio de encontro virtual com trabalhadores de saúde que atuam em instituições de saúde, essa
etapa terá como tema “ A cor da saúde”. Cada encontro terá a duração de 1 hora, com carga horária total de 40 horas. O
período será 21/04/2021 até 02/06/2021, com encontro virtual entre os cursistas e os profissionais e estudantes da área de
saúde.

Número de vagas:

40
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Professor
Responsável:

Tayana Patrícia Santana Oliveira de Sá

Público-alvo:

Acadêmicos das áreas de saúde com interesse na temática.

Carga horária:

40 h

Dias e horários:

21/04/04/2021 até 16/06/2021 (quarta-feira) - 19:00h - 20:00h

Projeto:

Produção do Conhecimento em Saúde da População Negra.

Descritivo:

O projeto de extensão “Produção do Conhecimento em Saúde da População Negra” tem como objetivos conhecer a Política
Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), promover a reflexão entre acadêmicos e profissionais de saúde
sobre a melhoria da atenção à saúde da população negra; identificar a necessidade de efetivação da Política Nacional de
Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) e promover o diálogo sobre o tema e minimização dos efeitos da falta de
conhecimento entre acadêmicos e profissionais de saúde nos cuidados de pessoas negras. Os encontros acontecerão por
meio digital e serão divididos em dois momentos, no primeiro, os cursistas irão realizar o embasamento teórico e reflexões
sobre PNSIPN, ainda no primeiro momento será realizado um levantamento das publicações referentes a implantação dessa
política em estados e municípios do país, essa etapa do projeto se dará pela participação dos cursistas em rodas de conversa
e discussão sobre o tema e com a participação de convidados.

Número de vagas:

299

Professor
Responsável:

Tayana Patrícia Santana Oliveira de Sá

Público-alvo:

Acadêmicos das áreas de saúde com interesse na temática.
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Carga horária:

40 h

Dias e horários:

18/04/2021 até 13/06/2021 (quarta-feira) - 19:00h - 20:00h

Projeto:

Pluralidades culturais: agregando saberes

Descritivo:

O projeto objetiva fomentar conhecimentos da cultura brasileira e como as pluralidades são fundamentais para nosso
trabalho acadêmico, profissional, social e econômico. Em nossos encontros, vamos analisar e estudar como as diferenças
socioculturais podem ser frutíferas para o desenvolvimento de uma sociedade respeitosa. Neste projeto, aplicaremos em
práticas muitas das reflexões e trabalhos realizados diminuir discriminações e preconceitos a partir de micro-ações do
projeto com o entorno da universidade.

Número de vagas:

40

Professor
Responsável:

Jancleide Góes

Público-alvo:

Todos alunos

Carga horária:

80h

Dias e horários:

Quarta-feira - 18h as 19h

Projeto:

LGBTs e a cidade: cuidado com a população em situação de rua

Descritivo:

O curso terá como conceito fundamental o direito à cidade, sobretudo no debate das desigualdades e opressões – racismo,
desigualdade de gênero e LGBTfobia – para se pensar na produção do espaço. Dessa forma pretende-se debater o acesso à
cidade e a garantia de direitos, sob o recorte da população LGBT que está em situação de rua no Brasil. O curso será destinado
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a estudantes de todas as áreas, com interesse de construir um saber interdisciplinar e atuar na transformação social da
cidade.
Número de vagas:

40

Professor
Responsável:

José Alberto Roza Júnior

Público-alvo:

estudantes de todos os cursos de graduação com interesse na temática

Carga horária:

60h

Dias e horários:

quarta-feira, semanalmente, às 10:30 - 12:00

PROJETO ACOLHER – SALA DE ESTAR

Projeto:
Descritivo:

Projeto Acolher – sala de estar
Demonstrar engajamento com sua Universidade e com sua sociedade é um ponto importante para o sucesso profissional e
pessoal da sua vida! Já imaginou fazer isso e ainda auxiliar os ingressantes do seu curso?
O Projeto Acolher - Sala de Estar tem como proposta a organização entre veteranos e instituições para receber e acolher os
calouros de seu curso. Auxiliar com palestras, eventos, cursos de preparo para o início do curso, entre outras atividades que
o grupo de veteranos veja como importante para este momento de acolhimento dos calouros. O Projeto é dividido por curso,
isto é, cada veterano se inscreve para participar no Projeto Sala de Estar de seu curso. Porém, não está conectado a nenhum
campus ou instituição específicos. Os veteranos irão interagir através dos grupos de cada curso. São estes:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:

Arquitetando (Arquitetura & Design)
Veterinando (Ciências Agrárias & Meio Ambiente)
Comunicando (Comunicação & Artes)
Codando (Tecnologia da Informação)
Cuidando (Ciências Biológicas & Saúde)
Desembolando (Ciências Humanas – Psicologia e Serviço Social)
Endireitando (Ciências Jurídicas)
Engenheirando (Engenharias)
Ensinando (Ciências Humanas – Educação)
Negociando (Gestão & Negócios)
Viajando (Turismo & Hospitalidade)

110
THAÍS CAVALHERI DOS SANTOS
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
60 horas
Sexta-feira, das 17h às 18h

PROJETO LEARNING LAB
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Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:

Learning Lab
O Learning Lab é um projeto de pesquisa e extensão proposto pela Área de TI & Computação e tem como objetivo
desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma a gerar conhecimento de vanguarda, profissionais
especializados e produtos tecnológicos inovadores que tem o potencial de auxiliar o processo de ensino e aprendizagem nos
mais diversos domínios de conhecimento. O projeto é composto por profissionais de diferentes áreas (e.g. Computação,
Ensino, Engenharia, Educação, e etc) funcionando como um pólo de divulgação dos avanços científicos da área em nível
nacional e internacional. E o principal ramo de atuação é o desenvolvimento e aplicação de técnicas computacionais para
resolver problemas educacionais. O Learning Lab também fomenta atividades de treinamento de profissionais e de extensão
de forma a servir à comunidade com capacitação de pessoal e cursos de alto nível, visando a transferência dos resultados
obtidos e tecnologias desenvolvidas dentro do laboratório. Dentro os tópicos de pesquisa que serão conduzidos por este
laboratório destacam-se: Tecnologia educacional; Objetos de aprendizagem abertos; Jogos educacionais; Sistemas
Colaborativos (CSCL/CSCW); Sistemas Interativos e Tutores Inteligentes; Acessibilidade e educação inclusiva; Educação a
distância; Engenharia de Software e IHC para desenvolvimento de software educacional; Fábricas de conteúdo; Robótica
Educacional; Ambientes de baixo custo para ensino e treinamento; Dispositivos móveis na educação.
40
Flavio Augusto Rezende Calado
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PROJETOS GERAIS REGIONAL NORTE (JOINVILLE, JARAGUÁ DO SUL,
E SÃO BENTO DO SUL

Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

30 minutos de Engenharia
O objetivo deste projeto de extensão é criar uma live quinzenal no perfil do Instagram @engenhariasunisociescjoinville, com
uma programação dedicada aos estudantes de Engenharia, aos estudantes de ensino médio que estão escolhendo a sua
profissão e à comunidade. A live terá duração de trinta minutos, com programação preparada com temas pertinentes às
Engenharias e com convidados ilustres (profissionais ligados às indústrias e à construção civil). O roteiro da programação exibida
na live, a apresentação e a transmissão farão parte das atividades dos voluntários no projeto. Será uma oportunidade de
conhecer melhor a profissão e aumentar o network, tanto para os voluntários do projeto como para todos os espectadores.
Estudantes de todas as engenharias serão bem vindos como voluntários, terão seu espaço e sua importância na construção
deste programa.
50
Katiusca Wessler Miranda
Engenharias
80 horas
Quinta-feira - 08:00 - 12:00
Ambulatório multidisciplinar de atenção à criança e adolescente
O projeto pretende realizar atenção multidisciplinar de forma humanizada e ética a crianças, mães sociais e monitoras na
promoção da saúde infantil, na prevenção de doenças e agravos, acompanhando nos processos de recuperação, buscando a
qualidade de vida e respeito à sua dignidade como ser humano em situação de vulnerabilidade. O projeto envolve abrir um
14

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:

ambulatório multidisciplinar para assistir crianças abrigadas e dar suporte às monitoras e mães sociais no que diz respeito ao
acompanhamento da criança em todas as suas fases de desenvolvimento, de forma integral e humanizada. Neste sentido, o(s)
aluno(s) terá(ão) oportunidade de realizar assistência (quando liberado encontro presencial pela instituição), assim como,
práticas de educação em saúde e educação em serviço, atividades lúdicas e construção de material.
50
Shadya Koffke do Amaral e Deise Cristina Veron
Ciências Biológicas & da Saúde
80 horas
Quarta-feira - 13:30 - 17:30
Ambulatório multidisciplinar de atenção à criança e adolescente
O projeto pretende realizar atenção multidisciplinar de forma humanizada e ética a crianças, mães sociais e monitoras na
promoção da saúde infantil, na prevenção de doenças e agravos, acompanhando nos processos de recuperação, buscando a
qualidade de vida e respeito à sua dignidade como ser humano em situação de vulnerabilidade. O projeto envolve abrir um
ambulatório multidisciplinar para assistir crianças abrigadas e dar suporte às monitoras e mães sociais no que diz respeito ao
acompanhamento da criança em todas as suas fases de desenvolvimento, de forma integral e humanizada. Neste sentido, o(s)
aluno(s) terá(ão) oportunidade de realizar assistência (quando liberado encontro presencial pela instituição), assim como,
práticas de educação em saúde e educação em serviço, atividades lúdicas e construção de material.
50
Shadya Koffke do Amaral e Deise Cristina Veron
Ciências Biológicas & da Saúde
80 horas
Quarta-feira - 19:00 - 21:50
Aprender e praticar saúde
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Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:

Em 2016, o Ministério da Saúde aprovou a Portaria GM/MS Nº 971, de 3 de maio de 2006, que contempla a Política Nacional
de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC), na qual estão inclusas as práticas da Homeopatia, Plantas
Medicinais e Fitoterápicas, Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Medicina Antroposófica e Termalismo Social e
Crenoterapia; aprovou ainda a Portaria Nº 849, de 27 de março de 2017, que expande para 29 (vinte e nove) o número total
de Práticas Integrativas e Complementares (PIC’s) reconhecidas e ofertadas pelo SUS. Este projeto tem como objetivo
possibilitar o conhecimento de práticas alternativas e complementares que despontam como um processo renovado de
implementação de modos diferenciados de promover saúde, menos invasivos e onerosos, com foco no cuidado holístico do
indivíduo. O projeto pretende promover a educação em saúde por meio de palestras de orientações; realizar workshops e
oficinas sobre PICs; desenvolver ebooks, postagens e cartilhas sobre as PICs; aplicar PICs na comunidade Joinvillense.
100
Lara Almida Zimmermann
Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas
80 horas
Quarta-feira - 08:50 - 11:40
ArqDecor
Proporcionar à sociedade consultorias relacionadas a intervenções de decoração, paisagismo e adaptação dos ambientes para
garantir a segurança diante do cenário covid. Os alunos deverão divulgar o projeto para a população e disponibilizar horários
para atender as demandas por chamadas de vídeo.
100
Rosana Silva dos Reis
Arquitetura e Urbanismo & Design
100 horas
Quarta-feira - 19:00 - 20:30
Autopercepção sobre comportamento após trauma dental na cidade de Jaraguá do Sul
16

Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:
Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:

Este projeto de extensão tem por objetivo coletar dados da comunidade de Jaraguá do Sul sobre qual seria o comportamento
das pessoas após trauma dental, fornecendo material para futuros projetos nesta área e proporcionando o desenvolvimento
de habilidades de comunicação, para melhor orientação da população.
10
Helington Castro Krüger
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Médicas
60 horas
Segunda-feira - 17:30 - 18:30
Avaliação física em colaboradores
O projeto pretende realizar avaliação física em colaboradores Unisociesc, para possíveis comparações científicas e produção
acadêmica.
20
Janio Carlos Pessanha Coelho
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas
40 horas
Quarta-feira - 13:30 - 17:00
Cine Debate
O projeto tem como objetivo construir um espaço de reflexão sobre temas sociais, em particular a respeito do mundo jurídico,
por meio do Cinema e da Literatura. Objetivos específicos: 1) Instituir, a partir do canal da instituição, a exibição de filmes durante a pandemia, estabelecendo um debate atrelado a temas emergentes ou no diálogo entre as UCs de Comunicação e
Direito. 2) Estabelecer um grupo de formação e debate sobre a questão da interface entre Cinema/Literatura e Direito. 3)
Ampliar o caráter extensionista do projeto para as escolas próximas ao Campus Anita Garibaldi, a partir de uma concepção de
educação e direitos humanos com a melhora das condições da crise sanitária.
20
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Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:
Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:

Moisés Alves Soares
Ciências Jurídicas, Comunicação & Artes
80 horas
Quarta-feira - 18:00 - 19:00
Clubinho das letras
O projeto tem como objetivos: trazer a alfabetização e o letramento de forma lúdica; incentivar o hábito de leitura para crianças
até 8 anos; reforçar a escrita criativa; observar e trabalhar com as dificuldades de aprendizagem.
30
Edla Yara Perini
Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas
60 horas
Sábado - 8:00 - 10:00
Com(partilha)dor terapêutico para treinamento em habilidades sociais
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 lugares 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 ligados ao contexto da pessoa num processo de personalização
de técnicas que se ajustem ao bem estar social nos seus vários ambientes.
20
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Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:

Adilson Aviz
Ciências Humanas
40 horas
Sexta-feira - 18:00 - 19:00
Conecte-se: promovendo acessibilidade digital
Este projeto tem por objetivo promover tecnologias que permitam o acesso ao mundo da comunicação e aprendizado digital.
Nele, os alunos irão apoiar os professores em atividades multidisciplinares de inclusão digital, tais como: preparação de material
lúdico sobre uso de tecnologia; treinamento para utilização de redes sociais para o público vulnerável tecnologicamente (ex.:
melhor idade e comunidades carentes); reciclagem de equipamentos de informática para oferecimento ao público vulnerável;
condução de treinamentos rápidos em ferramentas de informática; elaboração e condução de material didático para utilização
de ferramentas de mídias digitais aplicadas ao ensino.
30
Claudinei Dias
Ciências Humanas - Educação, Comunicação & Artes, Engenharias, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira - 18:00 - 22:00
Conecte-se: promovendo acessibilidade digital
Este projeto tem por objetivo promover tecnologias que permitam o acesso ao mundo da comunicação e aprendizado digital.
Nele, os alunos irão apoiar os professores em atividades multidisciplinares de inclusão digital, tais como: preparação de material
lúdico sobre uso de tecnologia; treinamento para utilização de redes sociais para o público vulnerável tecnologicamente (ex.:
melhor idade e comunidades carentes); reciclagem de equipamentos de informática para oferecimento ao público vulnerável;
condução de treinamentos rápidos em ferramentas de informática; elaboração e condução de material didático para utilização
de ferramentas de mídias digitais aplicadas ao ensino.
30
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Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Claudinei Dias
Ciências Humanas - Educação, Comunicação & Artes, Engenharias, TI & Computação
80 horas
Sábado - 8:00 - 12:00
Conhe-ciência
As ações do projeto Conhe-ciência visam disseminar informações relacionados à temas emergentes no Brasil (vacinação,
doenças emergentes, cuidados com saúde, degradação de ambientes naturais, defesa e bem estar animal, entre outros),
utilizando para isso instrumentos e metodologias, como: i) intervenções em instituições de ensino com abordagem dos temas
com instrumentos lúdicos ou com a apresentação de coleções e ferramentas da ciência, ii) promoção do conhecimento
científico, através de oficinas de uso de instrumentos e métodos científicos e tecnológicos e iii) divulgação da produção
científica através de mídias digitais. As ações serão aplicadas na modalidade híbrida e envolverão intervenções presenciais (com
atendimento aos protocolos de segurança) e digitais, utilizando ferramentas tecnológicas para comunicação e disseminação. A
escolha do tipo de intervenção, dentro de cada ação, levará em consideração fatores como demanda acadêmica para a ação,
disponibilidade e habilidades do acadêmico.
120
Chaiane Schoen
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Médicas, Engenharias, Gestão & Negócios
80 horas
Quarta-feira - 19:00 - 22:00
Corpo & Mente
O Projeto de extensão universitária Corpo & Mente tem o objetivo de sensibilizar a comunidade sobre a importância de
cuidados com o corpo e com a mente, para minimizar o risco de desenvolvimento de doenças, especialmente a obesidade e a
depressão. A temática principal do projeto inclui duas doenças de significativo impacto na sociedade. Neste ano de 2021, o
20

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Projeto Corpo & Mente visa dar continuidade às ações já desenvolvidas no ano de 2020, focando especialmente na
sensibilização para a complexa rede de fatores de mudança de comportamento do indivíduo para alterar ou evitar quadros de
obesidade e depressão. Para esta segunda fase do projeto, também serão desenvolvidas intervenções sobre doenças
associadas à obesidade e depressão e que causam incapacidade funcional, redução da qualidade de vida e da expectativa de
vida e aumento da mortalidade.
120
Chaiane Schoen
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas, Ciências Médicas
80 horas
Quarta-feira - 19:00 - 22:00
Cuidar de quem cuida é preciso: uma rede de apoio aos profissionais de saúde em tempos de pós-pandemia
O projeto tem como questão problematizadora: "Quais são as demandas em âmbito físico e emocional vivenciadas pelos
profissionais de saúde que atuam nas unidades de tratamento intensivo na cidade de Jaraguá do Sul e quais as suas perspectivas
para a pós-pandemia?" O objetivo geral do projeto é identificar quais os impactos emocionais e físicos advindos do período de
pandemia em profissionais de saúde que atuam nas Unidades de terapia intensiva de dois hospitais da cidade de Jaraguá do
Sul e propor ações multidisciplinares minimizadoras desses impactos.
20
Rosana Becker

Carga horária:
Dias e horários:

Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Jurídicas, Ciências
Humanas, Engenharias, Gestão & Negócios, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira - 19:10 - 20:10

Projeto:

Desenvolvimento de ligas cimentícias utilizando-se de compósitos inerentes à outros processos
21

Descritivo:
Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:

O projeto consiste em desenvolver ligas de concretos com a utilização de diversos compósitos, não convencionais, inerentes
de outros processos construtivos, industriais ou afins.
100
Patrícia Bergmann Becker
Arquitetura e Urbanismo & Design, Engenharias
60 horas
Quarta-feira - 19:10 - 22:00
Desvendando o corpo humano
O corpo humano é uma máquina complexa que necessita de uma grande interação entre os sistemas para que possa funcionar
de maneira adequada. Para os profissionais da saúde, conhecer este funcionamento é de grande relevância. Nos dias de hoje,
em que há uma grande preocupação com a saúde, ouve-se muito falar que o “corpo humano fala”. Mas como as pessoas podem
entender o que o corpo fala se não o conhecem? O projeto “Desvendando o corpo humano” tem o objetivo de levar à população
informações sobre o corpo humano, esclarecendo as dúvidas da população e desvendando mitos criados ao longo das gerações,
como por exemplo, os enjôos da mulher grávida significam que o bebê nascerá cabeludo (quando na verdade, nada mais é do
que uma consequência da ação hormonal no corpo da mulher). Oferecer conhecimento para a população sobre o corpo
humano irá contribuir para o autoconhecimento do indivíduo e, consequentemente, ajudará as pessoas a entenderem as
manifestações do próprio corpo. Através de vídeos, fotos, banners, workshops online e diversas outras atividades, os
acadêmicos poderão levar todas as informações para a população.
100
Lucas Maciel Rabelo
Ciências Biológicas & da Saúde
80 horas
Quarta-feira - 8:50 - 11:40
Detecção de anticorpos anti-Covid19 em população vacinada
22

Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

O projeto envolverá ações de conscientização sobre a importância da vacinação contra a COVID-19 para a comunidade interna
e externa à instituição, por meio de mídias digitais. Também serão realizadas ações para realização de avaliação da efetiva
produção de anticorpos em voluntários vacinados para COVID-19 em Jaraguá do Sul-SC e Blumenau-SC. Pré-requisitos para
inscrição: disponibilidade de, no mínimo, 4h semanais (podendo ser aos sábados) para a realização de atividades do projeto.
Ser curioso e ter empatia e boa comunicação. Gostar de imunologia e/ou microrganismos.
25
Abadio de Oliveira da Costa Junior
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Médicas
80 horas
Quarta - 19:00 - 21:00 e sábado - 10:00 - 12:00
Direito comunica
O Direito comunica é um projeto de extensão voltado para a difusão do mundo jurídico de maneira atual e descomplicada,
veiculado por meio de podcasts mensais. Todos os meses os alunos terão uma experiência híbrida e interdisciplinar, onde serão
eles mesmos responsáveis pela pauta, gravação e veiculação de um programa na WebRádio da UNISOCIESC! Em seu primeiro
ano, o Direito comunica abordou a interface do Direito com séries, filmes e música. Ajude você a construir a pauta do nosso
segundo ano e experimente, em primeira mão, a sensação de ser um(uma) radialista e advogado(a).
30
Albano Francisco Schmidt
Ciências Humanas - Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Comunicação & Artes, Gestão & Negócios
80 horas
Quarta-feira - 09:00 - 11:00 e 15:00 - 17:00 (quinzenais)
Engenharia aplicada à veículos elétricos e autônomos
"Engenharia aplicada à veículos elétricos e autônomos" tem por objetivo realizar a integração entre as diferentes áreas dos
cursos de Engenharia, por meio do desenvolvimento de um projeto de um veículo de pequeno porte, com eficiência energética
23

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

e soluções sustentáveis de fabricação. Durante esse projeto, serão desenvolvidas: propostas para a concepção do veículo,
utilizando-se recursos virtuais para o modelamento 3D, simulação de esforços, pesquisas relacionadas aos tipos de materiais e
componentes necessários, projeto mecânico, projeto elétrico e computacional. Através do escopo virtual aprovado, o
levantamento de custos para o processo de fabricação do protótipo será realizado, assim como análise dos principais processos
de fabricação envolvidos.
100
Alexandre Marcos Ferreira
Engenharias, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira - 19:00 - 21:50
Engenheiros sem fronteiras
O projeto visa estimular a participação e inserção de alunos de diversos cursos da Unisociesc na organização do "Engenheiros
Sem Fronteiras", com o objetivo de promover o desenvolvimento humano e sustentável de comunidades carentes e escolas
públicas. Existem diversos projetos que estão sendo conduzidos em comunidades carentes e escolas públicas municipais e
estaduais que necessitam de voluntários para o desenvolvimento de projetos de aplicação de tecnologia social na região de
Joinville, que visam a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 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, inclusive aqueles que fazem parte do Artigo 170, comunidade e instituições parceiras,
tendo como público-alvo comunidades carentes e escolas públicas. Os resultados esperados são a entrega de projetos, como:
lixo zero (reciclagem e compostagem), geração de energia renovável, economia de água potável e incentivo da produção e
consumo conscientes de produtos
50
Janaina Karine Andreza
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Engenharias
24

Carga horária:
Dias e horários:

80 horas
Terça-feira, Quinta-feira - 17:10 - 18:50

Projeto:
Descritivo:

Estúdio de desenvolvimento de softwares e jogos
Nesse projeto os alunos serão coordenados para realização de tarefas associadas ao desenvolvimento de software e jogos de
acordo com as demandas da comunidade. Também faz parte do escopo do projeto contatar instituições não governamentais
(ONGs) para oferecer os serviços de consultoria técnica. Atividades previstas: * Desenvolver uma plataforma para recebimento
de requisições da comunidade. * Atualizar jogos digitais que estejam com tecnologia defasada. * Desenvolver softwares e jogos
de acordo com a demanda da comunidade.
50

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Adiel Seffrin Sarates Junior
Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes, Engenharias, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira - 19:00 - 22:00
Estúdio de desenvolvimento de softwares e jogos
Nesse projeto os alunos serão coordenados para realização de tarefas associadas ao desenvolvimento de software e jogos de
acordo com as demandas da comunidade. Também faz parte do escopo do projeto contatar instituições não governamentais
(ONGs) para oferecer os serviços de consultoria técnica. Atividades previstas: * Desenvolver uma plataforma para recebimento
de requisições da comunidade. * Atualizar jogos digitais que estejam com tecnologia defasada. * Desenvolver softwares e jogos
de acordo com a demanda da comunidade.
50
Adiel Seffrin Sarates Junior
Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes, Engenharias, TI & Computação
80 horas
Sábado - 8:00 - 12:00
25

Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Gestação e os impactos da pandemia em relação à violência obstétrica
O objetivo do projeto é compreender a relação da pandemia e da gestação, com ênfase para as violências obstétricas vividas
pelas usuárias do serviço de saúde da família nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Objetivos específicos: - Identificar como
está acontecendo o atendimento do pré-natal de gestantes na pandemia. - Compreender como esse período de pandemia
afetou psicologicamente as gestantes. - Informar as mulheres sobre seus direitos e possíveis violações relacionadas à violência
obstétrica.
40
Milene Strelow
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas
80 horas
Quarta-feira - 20:00 - 21:00
Gestão de projetos e iniciativas de eficiência energética em cidades inteligentes
O projeto visa apresentar uma proposta para implementações de melhorias e readequações das instalações em geral, visando
o atendimento às normativas vigentes e a busca de soluções inteligentes para atendimento às questões de sustentabilidade e
responsabilidade social.
30
Solange Alves Costa Andrade de Oliveira

Carga horária:
Dias e horários:

Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Médicas,
Engenharias, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira - 18:00 - 19:00

Projeto:

Inova&Ação - o dia a dia da gestão
26

Descritivo:
Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

O projeto tem como objetivo orientar as pequenas e micro empresas nas suas atividades diárias, no que tange a questões
financeiras, tributárias, empreendedorismo e inovação, buscando empresas da região para serem estudadas.
400
Dayla Karolina Fossile
Gestão & Negócios
80 horas
Quarta-feira - 19:00 - 21:45
Intervenções, readaptações e ressignificações universitárias no pós-pandemia: o estudante em cena
O projeto tem como questão problematizadora: "De que maneira uma pandemia da proporção do COVID 19 afeta a vida dos
estudantes de nível universitário?" O objetivo geral é investigar quais são as condições de vida a que estão expostos os
estudantes da Unisociesc durante a pandemia da COVID-19, destacando o processo de ensino e aprendizagem, os contatos
sociais e as condições emocionais para, na sequência, propor ações que possam modificar esse cenário. As ações que podem
ser desenvolvidas consistem em: Levantamento no NAPI da Unisociesc sobre as demandas dos estudantes em tempos de
pandemia; Criação de um canal “Escutatória Universitária”; Organização de workshops sobre temas: saúde mental e emocional,
distanciamento social, possibilidades de interações, lazer, organização de estudo; Rodas de conversa orientada com
profissionais de diversas áreas. Organização de uma mostra fotográfica “registros pandêmicos”.
20
Rosana Becker

Carga horária:
Dias e horários:

Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Jurídicas, Ciências
Humanas, Engenharias, Gestão & Negócios, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira - 18:00 - 19:00

Projeto:

Jogos sérios
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Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Este projeto de extensão promove um espaço de trabalho com projetos de jogos digitais classificados como Jogos Sérios (JS),
um ecossistema de jogos com finalidade educacional explícita e cuidadosamente pensado como um jogo em que o propósito
primário é específico e com objetivos que vão além do puro entretenimento. Este ecossistema de jogos ganhou uma dimensão
multidisciplinar, podendo ser aplicado na área da segurança, educação, governo, política, cultura, saúde entre outras áreas.
Por exemplo, na área da Fisioterapia, um JS pode ser um recurso complementar ao tratamento fisioterapêutico com a prática
de exercícios que visam propósitos específicos, agregando também elementos que promovam diversão, imersão, prazer,
desafio, combinados com aspectos lúdicos do entretenimento.
25
Claudinei Dias
Ciências Médicas, Engenharias, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira - 19:00 - 22:00
Jogos sérios
Este projeto de extensão promove um espaço de trabalho com projetos de jogos digitais classificados como Jogos Sérios (JS),
um ecossistema de jogos com finalidade educacional explícita e cuidadosamente pensado como um jogo em que o propósito
primário é específico e com objetivos que vão além do puro entretenimento. Este ecossistema de jogos ganhou uma dimensão
multidisciplinar, podendo ser aplicado na área da segurança, educação, governo, política, cultura, saúde entre outras áreas.
Por exemplo, na área da Fisioterapia, um JS pode ser um recurso complementar ao tratamento fisioterapêutico com a prática
de exercícios que visam propósitos específicos, agregando também elementos que promovam diversão, imersão, prazer,
desafio, combinados com aspectos lúdicos do entretenimento.
25
Claudinei Dias
Ciências Médicas, Engenharias, TI & Computação
80 horas
Sábado - 08:00 - 11:00
28

Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Join Webrádio
O projeto consiste na organização, planejamento e implantação da Join webrádio, rádio laboratório online da Unisociesc. O
objetivo principal é possibilitar aos estudantes de Comunicação e Artes o desenvolvimento de habilidades e competências
relacionadas à prática profissional. Outro objetivo é oportunizar à comunidade de Joinville mais um canal de informação e
entretenimento, tendo como característica a hiperlocalização (notícias regionais, entrevistados da cidade, músicos locais). Além
de qualificar alunos e alunas dos cursos de comunicação, a webrádio também se pretende um espaço para produção de
programas e podcasts de qualquer área da instituição, como ocorre com os podcasts Direito Comunica (produzido por alunos
do Direito), Comunica Agrovet (produzido por alunos dos cursos de Agrárias), etc.
50
Samantha Orquelita de Oliveira Borges
Comunicação & Artes
80 horas
Quarta-feira - 19:00 - 20:00
Jornal laboratório “Sambaqui”: pessoas, lugares e histórias de Joinville pelo olhar dos alunos de comunicação da Unisociesc
O projeto tem o objetivo de desenvolver um jornal laboratório voltado para comunidades periféricas de Joinville. A ideia é que
as atividades envolvam o desenvolvimento de pautas e reportagens multimídias, de interesse público, por alunos dos cursos
de comunicação da Unisociesc. Os alunos participarão de reuniões mensais, divididas em reunião de pauta e ida a campo
(comunidade escolhida), quando serão desenvolvidas as pautas através de entrevistas, coleta de dados e informações, fotos e
produção de material audiovisual que será publicado nos seguintes canais de comunicação: perfil oficial em redes sociais
(Instagram, Twitter e Youtube); Blog do projeto; e, ao fim do semestre, edição de uma versão impressa do jornal ou revista,
com distribuição nos bairros onde foram desenvolvidas as pautas.
50
Samantha Orquelita de Oliveira Borges
Comunicação & Artes
29

Carga horária:
Dias e horários:

40 horas
Quarta-feira - 21:00 - 22:00

Projeto:
Descritivo:

Laboratório virtual de Ciências
O laboratório virtual de Ciências será um canal do YouTube com vídeos didáticos de experimentos de química, física, biologia e
matemática. Os experimentos serão elaborados pelos estudantes de Engenharias e das Ciências Humanas e área da saúde. Os
estudantes voluntários no projeto serão divididos em grupos e orientados para o desenvolvimento e gravação dos vídeos dos
experimentos. Para isso, utilizaremos os laboratórios no Campus Anita Garibaldi. Os estudantes voluntários no projeto ligados
às áreas de comunicação e artes ou TI e computação serão responsáveis pelas edições dos vídeos e marca. O objetivo deste
canal é divulgar material de qualidade que possam ser úteis para estudantes do ensino médio, bem como para professores
enriquecerem suas aulas. Faremos parcerias com escolas para que professores voluntários possam utilizar o canal e para que
nós possamos criar indicadores de desempenho e proporcionar uma melhoria contínua (para esta tarefa, estudantes da
Engenharia de produção também são muito bem vindos).
25

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Katiuscia Wessler Miranda
Ciências Biológicas & da Saúde, Comunicação & Artes, Engenharias, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira - 19:00 - 22:00
Laboratório virtual de Ciências
O laboratório virtual de Ciências será um canal do YouTube com vídeos didáticos de experimentos de química, física, biologia e
matemática. Os experimentos serão elaborados pelos estudantes de Engenharias e das Ciências Humanas e área da saúde. Os
estudantes voluntários no projeto serão divididos em grupos e orientados para o desenvolvimento e gravação dos vídeos dos
experimentos. Para isso, utilizaremos os laboratórios no Campus Anita Garibaldi. Os estudantes voluntários no projeto ligados
às áreas de comunicação e artes ou TI e computação serão responsáveis pelas edições dos vídeos e marca. O objetivo deste
canal é divulgar material de qualidade que possam ser úteis para estudantes do ensino médio, bem como para professores
enriquecerem suas aulas. Faremos parcerias com escolas para que professores voluntários possam utilizar o canal e para que
30
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Projeto:
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Número de vagas:
Professor
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Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

nós possamos criar indicadores de desempenho e proporcionar uma melhoria contínua (para esta tarefa, estudantes da
Engenharia de produção também são muito bem vindos).
25
Katiuscia Wessler Miranda
Ciências Biológicas & da Saúde, Comunicação & Artes, Engenharias, TI & Computação
80 horas
Sábado - 8:00 - 12:00
Liga das Engenharias
O projeto de extensão “Liga das Engenharias” tem como objetivo disseminar o espírito transformador junto aos alunos de
engenharias da Unisociesc, egressos, empresas e comunidade em geral, ampliando os conhecimentos técnicos e científicos.
Entre as possíveis atividades desenvolvidas tem-se desafios, palestras, debates, seções de filmes e séries que falam sobre os
conceitos e aplicações das ciências exatas. Como um dos resultados esperados ao final do projeto espera-se cooperar e
incentivar a pesquisa na Universidade, uma vez que as necessidades das empresas e comunidade podem inspirar pesquisas e
desenvolvimento.
50
Janaina Karine Andreza
Arquitetura e Urbanismo & Design, Engenharias
80 horas
Segunda-feira, Quarta-feira - 17:10 - 18:50
MAIS Comunidade – múltiplas ações interdisciplinares em saúde para a comunidade
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 gestores capacitados e alinhados com os princípios e diretrizes
do SUS, é fundamental. Levando-se em consideração a insuficiência da atuação estatal na promoção de ações, a participação
31

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

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 profissional.
100
Bruno Corrêa Bellagamba
Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Médicas
40 horas
Quarta-feira - 19:00 - 22:00
Mais saúde Unisociesc
O aumento da incidência de doenças físicas e emocionais demonstra o quanto a população ainda não compreendeu o conceito
ampliado e integral de saúde, justificando, portanto, a importância de desenvolver estratégias de prevenção junto da
população. O objetivo desse projeto é promover saúde integral e integrada para a população local como forma preventiva. As
ações previstas para esse projeto são: avaliar a situação de bem-estar e qualidade de vida da população local; planejar
estratégias neurocomportamentais para estimular a população local ter um estilo de vida mais saudável; educação em saúde
integral e integrada; lives ao vivo com dicas de exercício físico e técnicas de relaxamento; dicas de alimentação saudável e
gerenciamento da saúde mental e emocional; ações presenciais em locais estratégicos para orientações sobre saúde e
qualidade de vida.
100
Myla de Aguiar Bittencourt
Ciências Biológicas & da Saúde
80 horas
Quarta-feira - 08:50 - 11:40
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Marketing digital e inovação
Esse projeto irá divulgar iniciativas sociais e ambientais de empresas da região norte de Santa Catarina, por meio de marketing
digital.
60
Priscila Cembranel
Gestão & Negócios
100 horas
Segunda-feira, Quarta-feira - 19:00 - 20:00
Marketing digital para pequenas empresas
Este projeto visa capacitar gestores de pequenas empresas em relação a técnicas de marketing digital. O objetivo é criar
conteúdos relevantes nas redes sociais que impulsionem o progresso de seus negócios
50
Priscila Cembranel
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
80 horas
Segunda-feira - 19:00 - 21:00
Médico Veterinário e controle de zoonoses
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. A
atuação do Médico Veterinário é fonte essencial de orientações adequadas de como manter seu animal saudável. A
comunicação, inclusive os materiais educativos, devem ser elaborados para possibilitar que a informação científica seja
33
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Número de vagas:
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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.
150
William Timboni Teixeira
Ciências Agrárias & Meio Ambiente
80 horas
Quinta-feira, Sexta-feira - 08:50 - 11:40
Mental(izando): diálogos sobre saúde mental
O principal objetivo da proposta é proporcionar à comunidade conhecimento sobre questões relacionadas à saúde mental,
visando auxiliar, por meio de canais de comunicação e redes sociais, sintomas e demais pontos a serem observados no sentido
de psicopatologias. Trazer dicas para como lidar com a saúde mental no momento da pandemia, esclarecer sobre temas que
estejam em voga. Vendo que neste momento de distanciamento social existe uma preocupação com a saúde mental das
pessoas, buscaremos proporcionar informações consistentes e que possibilitem à comunidade saber o que fazer, onde buscar
ajuda, como organizar rotinas, entre outros tópicos. Pretende-se criar um podcast quinzenal e uma página no Instagram, para
divulgação dos assuntos do podcast.
10
Amanda Gassenferth
Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes
40 horas
Sexta-feira - 17:30 - 18:45
Mundo Juventus
Os atletas do time do Juventos serão avaliados, por meio de questionários de anamnese e avaliação física e antropométrica,
pelos alunos da instituição, de vários cursos (Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física, entre outros). Com os
34
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Número de vagas:
Professor
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Carga horária:
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Projeto:

resultados da avaliação será possível traçar o perfil dos atletas com suas demandas e problemáticas. As orientações
acontecerão de forma digital, mas teremos alguns momentos de coleta de dados ou de atividades para serem desenvolvidas à
campo, com os próprios atletas! Esses horários à campo serão durante o dia e conforme disponibilidade do time.
40
Bruna Roberta da Silva
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Médicas
60 horas
Quarta-feira - 19:00 - 22:00
Parque para cães
O objetivo do projeto é a criação de um parque para cães na praça Lauro Müller, situada no centro de Joinville – SC. O projeto
de extensão “Parque para cães” prevê a construção de um espaço exclusivo para cães e seus tutores. Nesse espaço, serão
realizadas atividades de caráter educacional de maneira periódica pelos estudantes e professores do curso de Medicina
Veterinária da UNISOCIESC Joinville. Essas atividades incluem informações sobre cuidados com saúde animal (alimentação,
vacinas, vermífugos), bem-estar e comportamento animal. Para tal, nos dias de evento haverá tendas da UNISOCIESC, com
divulgação de materiais informativos (ex: folders impressos), conversas com os tutores de cães e divulgação de materiais,
produtos e serviços de eventuais empresas parceiras do projeto.
20
João Gabriel dos Santos da Rosa
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Humanas - Educação
40 horas
Quarta-feira, Sábado - Quarta - 19:00 - 22:00 | Sábado - 15:00 - 20:00

Pombo acadêmico – cartas terapêuticas
35

Descritivo:

Ao longo do ano de 2020, em função da pandemia pelo novo coronavírus (SARS-CoV2), o mundo e o Brasil adotaram medidas
de isolamento e distanciamento social, gerando, além do sofrimento com o noticiário de mortes e hospitalizações, danos
emocionais que afetaram diferentemente cada grupo geracional, especialmente os idosos institucionalizados que foram
afastados do contato frequente com cuidadores, profissionais e familiares. Foi esse cenário que deu origem ao projeto “Pombo
acadêmico – cartas terapêuticas” que, a partir dos saberes adquiridos na Universidade e por meio do compartilhamento
empático de emoções e sentimentos expressos em cartas escritas pelos acadêmicos, objetiva diminuir as angústias, o
sofrimento e a solidão da demanda citada.

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

20

Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:

Rosana Becker
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
80 horas
Quarta-feira - 19:00 - 21:00
Por trás da máscara
Seja nas ruas, nas empresas, nas escolas e até mesmo dentro de casa, a invisibilidade social se faz presente em nossa sociedade.
A literatura científica indica que, diante do contexto pandêmico, populações vulneráveis, as quais muitas vezes coincidem com
a população considerada invisível, sofrem diversos impactos macro e microssociais. Tendo em vista tal problemática, o projeto
“Por trás da máscara” visa possibilitar um espaço de fala para essa população. Mediante a coleta de registros fotográficos e de
relatos dos participantes, busca-se entender como estes enxergam o seu papel na sociedade e como foram afetados pela
pandemia do Covid-19.
20
Rosana Becker

36

Público-alvo:
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Projeto:
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Número de vagas:
Professor
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Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
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Número de vagas:

Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
80 horas
Quarta-feira - 19:00 - 21:00
Precisamos comunicar
O projeto "Precisamos comunicar" consiste em um projeto guarda-chuva, no qual estão inseridos projetos menores, por meio
dos quais os alunos e alunas dos cursos de Comunicação e Artes desenvolvem atividades voltadas para a comunicação. Esses
projetos menores compreendem ações de comunicação desde seu planejamento até sua execução, voltadas para o
atendimento tanto de algumas demandas internas da instituição, quanto de entidades públicas e privadas da cidade de Joinville
e região, através de parcerias firmadas pelos professores orientadores e coordenação. As atividades realizadas pelos alunos
visam a compreensão da importância da comunicação e construção de visibilidade para empresas e comunidade local, além da
promoção de experiências e contato dos alunos e alunas com a realidade de mercado. Atualmente, as ações giram em torno
da produção de textos escritos, áudios, vídeos, assessoria de imprensa e mídias sociais; planejamento, desenvolvimento,
execução, edição e finalização dos projetos, entre outras.
10
Samantha Roqueira de Oliveira Borges
Ciências Humanas - Educação, Comunicação & Artes, Gestão & Negócios
80 horas
Quarta-feira - 20:00 - 21:00
Guarda-responsável e preservação do meio-ambiente
O objetivo do projeto é passar informações sobre guarda responsável e preservação do meio-ambienta, podendo ser realizadas
atividades em campo e atividades com divulgação em mídias sociais. Teremos atividades online e flexibilidade, conforme a
disponibilidade dos alunos.
30
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Fagner de Moraes de Oliveira
Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Humanas - Educação
80 horas
Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira - 14:30 - 18:30
Reciclando o reciclável
O projeto tem por objetivo a utilização de material reciclável para transformar em brinquedos, suporte para cultivo de hortas,
objetos de decoração e armazenamento de itens alimentícios ou outros de uso diário e produtos que possam ser reutilizados
em outras propostas como, por exemplo, o uso de óleo de cozinha usado na confecção de sabão ou detergentes. O aluno
deverá investigar as possibilidades de utilização de lixo e/ou embalagens de produtos e propor o aproveitamento deste item
como suporte para cultivo de legumes, temperos, de mudas de plantas alimentícias não convencionais (PANCS), flores
decorativas para jardins ou interiores e ainda brinquedos educativos ou objetos de decoração. Os projetos deverão conter o
passo a passo da montagem do brinquedo ou do suporte para cultivo e ser acompanhados de um manual de orientação para
sua elaboração. Ao menos um dos projetos dos alunos deverá propor sugestões de cultivo de horta de temperos e pequenos
legumes que será estruturada na área externa anexa à cozinha experimental que abriga aulas práticas dos cursos de Nutrição
e Tecnólogo em Gastronomia.
100
Helena Maria Simonard Loureiro
Ciências Biológicas & da Saúde
80 horas
Quarta-feira - 19:00 - 21:50
Saúde integral na comunidade
O projeto tem o objetivo de integrar o futuro profissional da saúde junto à comunidade, por meio de ações integradas que
propiciem aos acadêmicos dos cursos da área da saúde a promoção da saúde com a orientação de medidas concretas que
promovam o bem estar da comunidade. As ações terão caráter educativo, com elaboração de amplo material didático como
38

folders e produção para as mídias digitais (Facebook/Instagram), além do desenvolvimento de atividades educativas visando o
estimulo à prática de hábitos relacionados à saúde da comunidade. Visa também: promover as habilidades de comunicação
por meio de palestras com diferentes abordagens temáticas, como doenças emergentes e endêmicas e hábitos saudáveis,
envolvendo a educação sanitária e ambiental; promover habilidades educativas através de visita e workshops em escolas de
ensino médio, associações de bairro, entre outros; apresentar o profissional à comunidade/escolas de modo a propiciar e
incentivar o vínculo entre acadêmicos e comunidade para a promoção da saúde.
Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

20

Projeto:
Descritivo:

Time de programação competitiva - FritzChineck
Nesse projeto você irá desenvolver skills avançadas de programação e competir em maratonas de programação junto com o
time FritzChineck, incluindo SBC e Ânima. Além disso, você irá auxiliar na organização de competições internas. Os encontros
irão ocorrer semanalmente às quartas-feiras e eventualmente haverá encontros em finais de semana para participação de
competições.
50

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:

Rosemeri Ines Dams Medero
Ciências Biológicas & da Saúde
40 horas
Segunda-feira, Quarta-feira - 14:00 - 17:00

Ricardo José Pfitscher
Engenharias, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira - 19:00 - 22:00
Time de programação competitiva - FritzChineck
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Descritivo:
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Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:

Nesse projeto você irá desenvolver skills avançadas de programação e competir em maratonas de programação junto com o
time FritzChineck, incluindo SBC e Ânima. Além disso, você irá auxiliar na organização de competições internas. Os encontros
irão ocorrer semanalmente às quartas-feiras e eventualmente haverá encontros em finais de semana para participação de
competições.
50
Ricardo José Pfitscher
Engenharias, TI & Computação
80 horas
Sábado - 8:00 - 12:00
Universidade aberta à melhor idade
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa brasileira é composta por 29.374
milhões de pessoas, totalizando 14,3% da população total do país. A expectativa de vida no Brasil tem aumentado e esse
crescimento representa uma importante conquista social e resulta da melhoria das condições de vida, com ampliação do acesso
a serviços médicos preventivos e curativos, avanço da tecnologia médica, ampliação da cobertura de saneamento básico,
aumento da escolaridade e da renda, entre outros determinantes. Desse modo, o Brasil envelhece de forma rápida e intensa
(Brasil, 2019). Esse envelhecimento ocasiona demandas e necessidades em saúde, visando a melhoria da qualidade de vida
dessa população. O projeto Universidade Aberta à Melhor Idade tem por objetivo proporcionar ao aluno vivências de promoção
de saúde, educação e prevenção de doenças para essa população, através de plataformas digitais como Youtube, Instagram,
Facebook, entre outras, bem como atividades presenciais previamente agendadas, de acordo com os decretos e autorizações
governamentais, tendo em vista a atual pandemia de Covid-19. Todos os cursos da área da saúde envolvidos contribuirão para
ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, em uma abordagem interdisciplinar.
100
Tatiana Konrad Fischer
Ciências Biológicas & da Saúde
80 horas
40

Dias e horários:

Quarta-feira - 19:00 - 21:50

PROJETOS GERAIS REGIONAL LITORAL E VALE (FLORIANÓPOLIS, BALNEÁRIO
CAMBORIÚ, ITAJAÍ E BLUMENAU)

Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Acesse saúde
A promoção da saúde através da educação é uma das competências comuns dos cursos da área da saúde. A informação é uma
grande aliada da prevenção e manutenção da saúde. Com o intuito de possibilitar uma rede de troca de saberes entre a
instituição de ensino superior e a comunidade e favorecer uma melhora no perfil de saúde e na qualidade de vida da população,
o projeto de extensão intitulado "Acesse saúde" propõe atividades digitais e presenciais. São várias as ações propostas para
levar o conhecimento construído nas salas de aulas para além dos muros da instituição. Oficinas, palestras, rodas de conversa,
postagens no Instagram, lives, construção de material educativo, ação global, são alguns exemplos de ferramentas propostas
pelo projeto. Os temas incluem prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, saúde bucal, alimentação e nutrição
adequada nas diferentes fases da vida, culinária para saúde, cidadania em saúde, entre outros. As atividades deste projeto são
direcionadas aos moradores do entorno do campus da UNISOCIESC, Florianópolis- Ilha e à população em geral. Os
colaboradores do projeto incluem professores e alunos dos cursos da área da saúde.
60
Isabela Maria Sell
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas
60 horas
Quarta-feira - 19:00 - 21:30
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Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:
Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:

ADOTAPETS: uma adoção especial
Pretendemos com a nossa proposta sensibilizar e ajudar na adoção de animais, dando uma importância também aos animais
com deficiência e todos os suportes necessários. Vamos fazer um acompanhamento Veterinário a esses animais, campanha de
adoção e dar ênfase aos cuidados básicos que as pessoas precisam que ter com seus pets. O resultado que esperamos para a
nossa proposta é de conscientizar as pessoas com relação à adoção responsável e assim dar mais visibilidade aos animais que
precisam de um lar.
100
José Eduardo Basílio de Oliveira Gneiding
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
80 horas
Sexta-feira - 13:30 - 16:30
Atendimento odontológico à pacientes oncológicos
O projeto prevê atividades de atendimento odontológico à pacientes em tratamento oncológico no Hospital Santo Antônio.
Serão realizadas atividades clínicas, bem como orientações de saúde bucal. O projeto contempla pacientes adultos e infantis.
4
Patrícia dos Santos Cé
Ciências Biológicas & da Saúde
80 horas
Segunda-feira - 13:30 - 16:30
Centro de prevenção do câncer de boca

42

Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

O projeto de extensão "Centro de Prevenção do Câncer de Boca" oferece a oportunidade de aprimoramento teórico-prático no
que se refere ao diagnóstico, tratamento e prevenção desta grave doença. Serão desenvolvidas atividades teóricas e
laboratoriais, seminários, atendimento clínico, participação em campanhas de prevenção e participação em congressos.
12
Luiz Fernando Rodrigues Innocencio
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Médicas
80 horas
Segunda-feira - 14:00 - 17:30
Grupo de orientação e proteção de animais silvestres - GOPA
O "Grupo de Proteção e Orientação de Animais Silvestres" (GOPAS) é um projeto de extensão fundado pelos acadêmicos de
Medicina Veterinária e demais cursos da área da saúde, que tem como objetivo principal a conscientização da comunidade de
Florianópolis e região acerca da conservação da fauna silvestre da ilha. Dentre as inúmeras ações adotadas está a orientação
das pessoas por meio das redes sociais e o diálogo em parques e praças espalhados pela cidade. Uma destas ações merece
destaque, que é o caso de ações de proteção da coruja buraqueira (Athene cunicularia). Este animal apresenta expressivos
riscos impostos antropicamente, o que poderia, em maior ou menor grau, acabar afastando este animal das áreas de
observação, no caso, a Reserva Particular do Morro das Aranhas. Serão desenvolvidos métodos preventivos para o ecossistema
local que viabilizem a proteção e controle da mencionada espécie. Estas ações acontecerão por meio dos conhecimentos dos
alunos e do engajamento deles em orientar a comunidade de Florianópolis a respeito da atenção que deve ser tomada ao se
fazer as trilhas da reserva.
50
Francis Leonardo Lazini
Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde
40 horas
Quarta-feira - 12:00 - 13:00
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Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:

Inovação, crescimento e transformação social
Este projeto visa resultados de inovação social e corporativo acelerando o crescimento econômico, através do espírito cognitivo
do profissional, na eficiência dos seus membros cunhada ao desenvolvimento de soluções através das disciplinas das áreas de
atuação. Neste semestre, trabalharemos com foco no empreendedorismo. Nossos alunos serão motivados a desenvolverem
soluções para oferecer a uma empresa de nossa comunidade local, contribuindo para a economia da região, da promoção e
integração entre a sociedade, empreendedores e acadêmicos da Unisociesc. Dentro das propostas a serem discutidas
abordaremos temas como: fake News, segurança cibernética, marcas e patentes. Nossos encontros contarão também com
palestras de especialistas na área. O projeto é multidisciplinar! Todos serão bem vindos!
200
Vanessa Regina Gonçalves
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
80 horas
Quarta-feira - 19:00 - 20:40
Inclusão e acessibilidade em espaços públicos
O projeto de extensão "Inclusão e Acessibilidade em Espaços Públicos" têm como objetivo promover a conscientização das
pessoas sobre a importância da inclusão para o alcance de uma sociedade mais justa e fraterna. Para isto, serão incentivados
debates sobre a contextualização dos elementos necessários no processo de inclusão, promovidos encontros entre a
comunidade acadêmica e pessoas portadoras de necessidades especiais e compartilhamento de conhecimentos via redes
sociais.
70
Caroline Carneiro
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Engenharias
40 horas
44

Dias e horários:

Quarta-feira – 09:00 às 11:00

Projeto:
Descritivo:

Inclusão e acessibilidade em espaços públicos
O projeto de extensão "Inclusão e Acessibilidade em Espaços Públicos" têm como objetivo promover a conscientização das
pessoas sobre a importância da inclusão para o alcance de uma sociedade mais justa e fraterna. Para isto, serão incentivados
debates sobre a contextualização dos elementos necessários no processo de inclusão, promovidos encontros entre a
comunidade acadêmica e pessoas portadoras de necessidades especiais e compartilhamento de conhecimentos via redes
sociais.
70

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:

Caroline Carneiro
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Engenharias
40 horas
Quarta-feira – 20:50 - 22:00
Inovação, crescimento e transformação social
Este projeto visa resultados de inovação social e corporativos acelerando o crescimento econômico, através do espírito
cognitivo do profissional, na eficiência dos seus membros, cunhada ao desenvolvimento de soluções através das áreas de
atuação. Neste semestre, trabalharemos com foco no empreendedorismo. Nossos alunos serão motivados a desenvolverem
soluções para oferecer a uma empresa de nossa comunidade local, contribuindo para a economia da região, promovendo
integração entre a sociedade, empreendedores e acadêmicos da Unisociesc. Dentro das propostas a serem discutidas
abordaremos temas como: fake News, segurança cibernética, marcas e patentes. Nossos encontros contarão também com
palestras de especialistas na área. O projeto é multidisciplinar! Todos serão bem vindos!
120
Silvia Helena Arizio
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Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
60 horas
Quarta-feira - 19:00 - 21:50
Mundo esportivo: uma abordagem multidisciplinar
Para alguns, o esporte e o exercício físico são vistos como uma agradável atividade, para outros é uma atividade vorazmente
competitiva, e para o atleta de alto nível, o esporte é visto como meio de vida. Juntando todos esses fatores chega-se à
conclusão de que um atleta de alta competitividade necessita de força, velocidade, resistência, habilidade e agilidade. O que
não deixa muitas alternativas para o atleta que realmente leva o esporte com seriedade, a não ser submeter-se aos
treinamentos esportivos de grande exaustão, o que trará para o contexto de sua vida uma série de traumas e lesões. Este
projeto se propõe a desenvolver um projeto de pesquisa e extensão para capacitação dos acadêmicos de Fisioterapia por meio
de aulas com abordagens multidisciplinares dando enfoque na prevenção, na avaliação, no diagnóstico e na reabilitação das
disfunções e lesões inerentes a prática de exercício físico e dos esportes.
100
Ana Pula Ramos
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Médicas
40 horas
Quarta-feira - 20:00 - 21:50
Projeto REintegra
O projeto visa fomentar os cuidados relacionados à promoção, prevenção de agravos e proteção à saúde considerando os ciclos
de vida do Indivíduo (gestante e Bebê, Criança, Adolescente, Adulto e Idoso). As ações deverão estar pautadas na prática do
cuidado familiar ampliado, que influenciam os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da comunidade. Os
estudantes atuarão na comunidade (dependendo do cenário pandêmico), principalmente, na Atenção Básica tendo como
46

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

referência os serviços das Unidades Básicas de Saúde do município de Blumenau. O Projeto estimula as práticas saudáveis e o
desenvolvimento de relações profissionais sadias entre os estudantes e profissionais responsáveis pelo serviço.
250
Kathryn Ana Bortolini Simão da Silva
Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Jurídicas, Ciências
Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira - 19:30 - 21:00
PROJETO SOMAR - Somando ideias e ações
Uma das estratégias que a universidade utiliza para a formação de um profissional cidadão é baseada na efetiva relação
recíproca do acadêmico com a comunidade. Este projeto visa proporcionar um momento de interação social transformadora,
fortalecendo o elo entre a sociedade e a universidade, através de reflexões, capacitações, serviços e informações à população
atendida com conhecimentos acerca das grandes questões da atualidade, atuando de maneira multidisciplinar e
multiprofissional. O projeto tem o objetivo de produzir debates, rodas de conversa, lives, palestras, informes, eventos, produtos
e serviços acerca de diversos temas, sempre adaptados ao público-alvo das ações. No semestre de 2021.01 o tema abordado
será a Saúde, Direito e Inclusão da Mulher. Acadêmicos de diferentes cursos serão estimulados a discutir assuntos estratégicos
na saúde e qualidade de vida da mulher, respeitando a diversidade cultural, sexual, étnica e religiosa, contribuindo para
construção do bem estar da mesma, bem como promovendo um maior autocuidado, engajamento e empoderamento dessa
população e da sua relação com o seu meio. O projeto contemplará temáticas como gravidez na adolescência, cuidados na
gestação, infecções sexualmente transmissíveis, prevenção de neoplasias que acometem a população feminina, violência
contra mulheres, direito das mulheres, inclusão da mulher no mercado de trabalho, entre outros.
400
Natália Lima Quintanilha
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Engenharias
47

Carga horária:
Dias e horários:

60 horas
Quarta-feira - 9:00 - 11:00

Projeto:
Descritivo:

PROJETO SOMAR - Somando ideias e ações
Uma das estratégias que a universidade utiliza para a formação de um profissional cidadão é baseada na efetiva relação
recíproca do acadêmico com a comunidade. Este projeto visa proporcionar um momento de interação social transformadora,
fortalecendo o elo entre a sociedade e a universidade, através de reflexões, capacitações, serviços e informações à população
atendida com conhecimentos acerca das grandes questões da atualidade, atuando de maneira multidisciplinar e
multiprofissional. O projeto tem o objetivo de produzir debates, rodas de conversa, lives, palestras, informes, eventos, produtos
e serviços acerca de diversos temas, sempre adaptados ao público-alvo das ações. No semestre de 2021.01 o tema abordado
será a Saúde, Direito e Inclusão da Mulher. Acadêmicos de diferentes cursos serão estimulados a discutir assuntos estratégicos
na saúde e qualidade de vida da mulher, respeitando a diversidade cultural, sexual, étnica e religiosa, contribuindo para
construção do bem estar da mesma, bem como promovendo um maior autocuidado, engajamento e empoderamento dessa
população e da sua relação com o seu meio. O projeto contemplará temáticas como gravidez na adolescência, cuidados na
gestação, infecções sexualmente transmissíveis, prevenção de neoplasias que acometem a população feminina, violência
contra mulheres, direito das mulheres, inclusão da mulher no mercado de trabalho, entre outros.
400

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Natália Lima Quintanilha
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Engenharias
60 horas
Quarta-feira - 19:00 - 21:00
Realiza
O projeto de Extensão "Realiza" terá como objetivo geral verificar os preços praticados no ramo de supermercados, postos de
combustível, pet shops e salões de beleza em Blumenau-SC, através de uma pesquisa de coleta de preços. O projeto se justifica
48

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

por abordar um tema que está em alta no cenário econômico atual e a preocupação acentuada em virtude da crise do
Coronavírus, que impacta o setor econômico e que, de certa forma, está causando preocupação a grande parte da população.
100
Eli Teresinha Biscaro
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Jurídicas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
40 horas
Quarta-feira - 19:00 - 21:00
ReConduz
O projeto REconduz é um dos eixos do Programa REvitaliza e consiste no desenvolvimento e apoio a organizações de vários
setores, ao atendimento de ONG's e associações regionais. A ideia do projeto é contribuir para o desenvolvimento regional por
meio de mentorias, consultorias, assessorias, de uma plataforma de disseminação do conhecimento e divulgação de
oportunidades de recondução ao mercado de trabalho, entre outras ações de aperfeiçoamento. Alunos das diversas áreas do
conhecimento poderão participar desse projeto. Espera-se auxiliar as organizações, buscando inovações com seus processos,
produtos e prestação de serviços em prol da melhor profissionalização do aluno e da classe de profissionais atuantes no
mercado de trabalho.
50
Arquelau Pasta

Carga horária:
Dias e horários:

Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
40 horas
Segunda-feira - 17:00 - 18:00

Projeto:

ReConduz
49

Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:

O projeto REconduz é um dos eixos do Programa REvitaliza e consiste no desenvolvimento e apoio a organizações de vários
setores, ao atendimento de ONG's e associações regionais. A ideia do projeto é contribuir para o desenvolvimento regional por
meio de mentorias, consultorias, assessorias, de uma plataforma de disseminação do conhecimento e divulgação de
oportunidades de recondução ao mercado de trabalho, entre outras ações de aperfeiçoamento. Alunos das diversas áreas do
conhecimento poderão participar desse projeto. Espera-se auxiliar as organizações, buscando inovações com seus processos,
produtos e prestação de serviços em prol da melhor profissionalização do aluno e da classe de profissionais atuantes no
mercado de trabalho.
50
Arquelau Pasta
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
40 horas
Quarta-feira - 21:00 - 22:00
ReConduz
O projeto REconduz é um dos eixos do Programa REvitaliza e consiste no desenvolvimento e apoio a organizações de vários
setores, ao atendimento de ONG's e associações regionais. A ideia do projeto é contribuir para o desenvolvimento regional por
meio de mentorias, consultorias, assessorias, de uma plataforma de disseminação do conhecimento e divulgação de
oportunidades de recondução ao mercado de trabalho, entre outras ações de aperfeiçoamento. Alunos das diversas áreas do
conhecimento poderão participar desse projeto. Espera-se auxiliar as organizações, buscando inovações com seus processos,
produtos e prestação de serviços em prol da melhor profissionalização do aluno e da classe de profissionais atuantes no
mercado de trabalho.
50
Arquelau Pasta

50

Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
40 horas
Sexta-feira - 17:00 - 18:00
Renova
O projeto REnova é um eixo do Programa de Extensão REvitaliza. O presente projeto consiste em buscar ações que incentivem
e promovam a criatividade e inovação, considerando acervo regional em termos de patrimônio histórico, cultural, artístico,
social e tecnológico. Os alunos envolvidos nesse projeto atuarão em ações de apoio cultural, de desenvolvimento pessoal e
profissional e de divulgação das artes e seus artefatos para a comunidade interna e externa da instituição. No ano de 2021, os
alunos extensionistas poderão escolher temáticas/subprojetos como: história e exposição dos artefatos e tecnologias de
informação e comunicação (interessa a alunos de Arquitetura, Comunicação, Engenharia, Gestão, Tecnologias); valorização do
que é produzido e criado na região em termos de arte, pela ‘adoção’ de um artista (interessa a alunos de todos os cursos que
tenham contato com um artista ou espaço cultural); preparação e execução de apresentações, oficinas e tutoriais de música,
artes plásticas ou artesanato (interessa a alunos de todos os cursos que saibam tocar instrumentos musicais ou conheçam
técnicas artísticas e desejem ensinar ou dar dicas para outras pessoas), entre outros.
50
Gisele Baumgarten Rosumek

Carga horária:
Dias e horários:

Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas, Comunicação & Artes, Engenharias,
Gestão & Negócios, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira - 19:00 - 22:00

Projeto:

ReForma
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Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:

A lógica desse projeto é expandir um trabalho já realizado na UNISOCIESC Blumenau chamado de Revitaliza, através do eixo
REFORMA, que atua na capacitação e educação profissional. Desta forma, o objetivo do projeto é capacitar e instruir alunos do
ensino médio, jovens e adultos para educação profissional e disponibilizar conteúdos informativos para a comunidade em geral.
40
Moisés Rodrigues dos santos
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação, Turismo & Hospitalidade
80 horas
Segunda-feira - 18:45 - 19:10
(Re)Educação financeira básica: da sobrevivência ao viver no pós pandemia
A pandemia da COVID-19 deixou em evidência a importância de se trabalhar a educação financeira no país. Estudos apontam
que a grande maioria dos brasileiros não poupam e muitos nem sequer sabem quanto gastam por mês. O nível de educação
financeira no Brasil é baixíssimo. Felizmente, 2021 trouxe para os currículos escolares a inclusão de assuntos sobre finanças,
porém, quem já venceu estas etapas pode não ter o conhecimento necessário para ter uma vida financeiramente saudável.
Este projeto propõe dar condições ao participantes de entender conceitos básicos e de fácil aplicação sobre finanças pessoais,
tornando possível a organização financeira mensal, anual e a formação de uma reserva de emergência. Esses são os primeiros
passos para quem quer alavancar a vida financeira e estar tranquilo para enfrentar eventuais momentos de crise. Para participar
do projeto basta ter disponibilidade de 2 horas semanas para dedicação (uma prática e uma orientação). Orientações às
quartas-feiras, das 21:00 às 22:00.
30
Paula Helena Lopes
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Comunicação & Artes,
Gestão & Negócios
40 horas
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Dias e horários:

Quarta-feira - 21:00 - 22:00

Projeto:
Descritivo:

Tecnologias na Arquitetura e construção
A tecnologia é fundamental para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, assim como para as atividades focadas nas
engenharias. Ela é responsável por provocar movimentos constantes, impulsionando os mercados do setor a melhorar o
planejamento das construções, a execução dos desenhos técnicos, bem como acompanhar a evolução das demandas. Assim,
este projeto se propõe a romper as barreiras das salas de aula e levar o conhecimento à comunidade, compartilhando
informações pertinentes às áreas de atuação dos cursos e que contribuam de forma significativa com a comunidade em geral.
Para isto, serão desenvolvidas atividades que utilizarão ferramentas tecnológicas para compartilhar conhecimentos através de
workshops, redes sociais como instrumento de comunicação e outras ações que forem desenvolvidas no decorrer do projeto.
100

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Caroline Carneiro
Arquitetura e Urbanismo & Design, Engenharias
40 horas
Quarta-feira - Das 9h às 11:00
Tecnologia e inovação
Tanto a tecnologia quanto a inovação podem promover transformações muito significativas para a sociedade, quando pensadas
em prol do desenvolvimento. Neste sentido, este projeto se propõe a promover ações envolvendo os diversos saberes dos
cursos de Direito e Psicologia, visando compartilhar seus conhecimentos com a comunidade.
100
Caroline Carneiro
Ciências Jurídicas, Ciências Humanas
40 horas
Quarta-feira - Das 19:00 às 21:00
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Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:

Vida saudável e bem estar
O projeto oportuniza aos estudantes da área da saúde a atuação em diferentes lócus de produção de vida, considerando a
multiplicidade de espaços focados na atenção integral. Contempla ações que envolvem a saúde, acessibilidade, ergonomia,
construção de equipamentos e ambientes que conduzam a aproximação e a interação entre pessoas, meio ambiente e animais.
As ações que nortearão os focos a serem trabalhados e explorados de modo criativo e educativo à comunidade estarão
pautadas no calendário de campanhas de promoção, prevenção de agravos e proteção à saúde.
40
Anna Elisa Amaro da Silveira
Ciências Biológicas & da Saúde
40 horas
Quarta-feira - 19:15 as 22:00
Vida saudável e bem estar
O projeto de extensão "Vida saudável e bem estar” objetiva oportunizar aos estudantes a atuação em diferentes lócus de
produção de vida, considerando a multiplicidade de espaços focados na atenção integral. Através dele, busca-se empreender
ações que abarquem temas como: saúde, acessibilidade, ergonomia, construção de equipamentos e ambientes que conduzam
a aproximação e a interação entre pessoas, meio ambiente e animais. Interessa, ainda, em estimular práticas saudáveis e que
mantenham o bem-estar em ambientes pessoais e corporativos, apoiado em leis, normas e regulamentos. Para tanto, têm-se
como um dos substratos centrais para as atividades desempenhadas no projeto o calendário de campanhas de promoção,
prevenção de agravos e proteção à saúde, o qual possibilita a execução de ações que explorem, de maneira dinâmica e
educativa, a multiplicidade e a complexidade de elementos que se conjugam ao tratar da promoção de saúde e bem estar de
diferentes grupos populacionais.
150
Flavia Bastos Stringari
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas
80 horas
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Dias e horários:

Quarta-feira - 11:00 - 12:00

Projeto:
Descritivo:

Vida saudável e bem estar
O projeto de extensão "Vida saudável e bem estar” objetiva oportunizar aos estudantes a atuação em diferentes lócus de
produção de vida, considerando a multiplicidade de espaços focados na atenção integral. Através dele, busca-se empreender
ações que abarquem temas como: saúde, acessibilidade, ergonomia, construção de equipamentos e ambientes que conduzam
a aproximação e a interação entre pessoas, meio ambiente e animais. Interessa, ainda, em estimular práticas saudáveis e que
mantenham o bem-estar em ambientes pessoais e corporativos, apoiado em leis, normas e regulamentos. Para tanto, têm-se
como um dos substratos centrais para as atividades desempenhadas no projeto o calendário de campanhas de promoção,
prevenção de agravos e proteção à saúde, o qual possibilita a execução de ações que explorem, de maneira dinâmica e
educativa, a multiplicidade e a complexidade de elementos que se conjugam ao tratar da promoção de saúde e bem estar de
diferentes grupos populacionais.
150

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Flavia Bastos Stringari
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas
80 horas
Quarta-feira - 18:00 - 19:00
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