CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO
UNIDADE – VILA MATHIAS
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:
Carga horária:

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
80 horas
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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:
Público-alvo:

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
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
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Carga horária:
Dias e horários:

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

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.
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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

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
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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

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.
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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
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.
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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

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
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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.

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
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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
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
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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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
11

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:

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

Projeto:
Descritivo:

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
12

Número de vagas:
Professor
Responsável:

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

PROJETOS GERAIS
Projeto:
Descritivo:

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

Gentilezas Urbanas
O projeto prevê a localização e escolha de espaços públicos vazios e ociosos em diversas cidades, muitos deles degradados
pela falta de uso, buscando adequar estes locais por meio da arquitetura, urbanismo, design e artes, como espaços de
convivência, descanso e abrigo, promovendo de forma inclusiva a diversidade de uso de curta ocupação, com qualidade e
conforto, podendo abrigar pedestres das intempéries do tempo, ser uma área para descanso e pequenas refeições, um
espaço para sociabilização e encontro, assim como um local de abrigo noturno aos moradores de rua. O espaço deverá ser
provido de mobiliário urbano que atenda as necessidades acima descritas, além de incrementos que promovam a
manutenção, limpeza e ordem do local, promovendo assim uma gentileza do espaço urbano para a sociedade.
120
Ricardo Andalaft
Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes
120 horas
Quarta-feira, 14h às 18h
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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:

Adote um Job: PP para o terceiro setor e parceria UNICEF
O projeto tem como objetivo reforçar o impacto na sociedade da atuação do profissional de Publicidade, ao estimular o
envolvimento de estudantes supervisionados no desenvolvimento de materiais de comunicação atrelados a causas sociais como as contempladas pela Agenda 2030 da ONU - e ao trabalho de organizações não governamentais (ONGs). Em 2021-1,
será dada a continuidade, com parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e com agências de
publicidade que realizam campanhas para o fundo sobre temas associados a direitos humanos e à pandemia da Covid-19.
80
Lilia Calcagno Horta
Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes
60 horas
Quarta-feira, das 19h às 20h

Agenda do milênio, ODS e sustentabilidade
O projeto tem como objetivo estudar os ODS da Agenda 2030, compreender a Agenda do Milênio e a importância do tema.
Os alunos podem ser divididos em grupos e montar um blog ou site sobre sustentabilidade, vídeos, artigos científicos,
podcasts.
100
Catia Cristina de Oliveira Mangueira
Ciências Jurídicas
60 horas
Quarta-feira, das 19h às 22h
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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:

ÂNIMA MUN - Model United Nations
O projeto tem como objetivo promover e estimular as técnicas e modelos de negociação e reunião das Organizações das
Nações Unidas - ONU, em conformidade com o Model United Nations (MUN), que já é usual em diversas universidades do
Brasil e do mundo. Nesta simulação, estudantes dos mais variados cursos de graduação participarão em diversas funções e
representarão diferentes países e interesses, conforme a sua opção e limite de vagas. Também serão oferecidas palestras e
oficinas à comunidade externa sobre assuntos da atualidade, pertinentes ao que será abordado durante o MUN. Ao longo
do semestre, serão realizadas reuniões de planejamento, treinamento e elaboração de guias de regras e de estudos,
contendo as normas de procedimentos e os temas que serão abordados durante o MUN, a fim de orientar os participantes
no desenvolvimento dos debates que ocorrerão durante a simulação.
400
João Ricardo de Castro Caldeira / Guilherme Leite Gaudereto
Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Gestão & Negócios/ Filosofia, História, Direito e todos os Cursos da área de Gestão &
Negócios
100 horas
Quarta-feira, das 9h às 11h

ÂNIMA MUN - Model United Nations
O projeto tem como objetivo promover e estimular as técnicas e modelos de negociação e reunião das Organizações das
Nações Unidas - ONU, em conformidade com o Model United Nations (MUN), que já é usual em diversas universidades do
Brasil e do mundo. Nesta simulação, estudantes dos mais variados cursos de graduação participarão em diversas funções e
representarão diferentes países e interesses, conforme a sua opção e limite de vagas. Também serão oferecidas palestras e
oficinas à comunidade externa sobre assuntos da atualidade, pertinentes ao que será abordado durante o MUN. Ao longo
do semestre, serão realizadas reuniões de planejamento, treinamento e elaboração de guias de regras e de estudos,
contendo as normas de procedimentos e os temas que serão abordados durante o MUN, a fim de orientar os participantes
no desenvolvimento dos debates que ocorrerão durante a simulação.
400
João Ricardo de Castro Caldeira / Guilherme Leite Gaudereto
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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:

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

Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Gestão & Negócios/ Filosofia, História, Direito e todos os Cursos da área de Gestão &
Negócios
100 horas
Quarta-feira, das 19h às 22h

Caracterização de idosos submetidos a avaliação geriátrica ampla (AGA) em uma região do município de Santos
O projeto pretende: entender a importância e a utilidade da AGA no atendimento ao idoso; compreender como aplicar a
AGA; determinar as intervenções em saúde que podem ser planejadas de acordo com avaliação obtida por meio da AGA.
20
Larissa Kozloff Naves
Ciências Biológicas & da Saúde
80 horas
Quinta-feira, das 18h às 19h

Ciência e tecnologia para todos
O propósito do projeto é incentivar e levar a ciência e tecnologia para o máximo de pessoas possível, além de incluir mais as
mulheres, os negros e pessoas com condição social vulnerável na área. Para tanto, será realizado um trabalho de conexão
com ONGs e comunidades de tecnologia que já têm atuado bastante nestas causas para que possamos unir forças e ampliar
as comunidades de colaboração para incentivo de tecnologia como ciência que resolve problemas a favor da humanidade.
50
Leia Fernandes de Assis
Engenharias, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira, das 20h às 21h30

Cinelunga – cineclubismo de resistência
16

Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:

O Cinelunga é o cineclube idealizado por estudantes e apoiado por docentes da São Judas. Em 2020, passou a integrar o rol
de ações extensionistas dos cursos de audiovisual na área de Comunicação e Artes ao propor a discussão colegiada e com
participantes de diversas regiões de obras de relevância e impacto social, com um processo de curadoria que estreita laços
entre o cineclubismo e a comunidade externa e os vizinhos da universidade.
100
Cesar Zamberlan
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, das 21h às 22h

Composição de dieta para animais de estimação silvestres exóticos
O objetivo do projeto é produzir diferentes dietas para os animais de estimação silvestres exóticos (não cães e gatos e não
os de ocorrência natural no território brasileiro) para serem utilizadas pelos tutores que possuem esses animais. A divulgação
poderá ser no formato de blog, padlet, site ou ainda redes sociais (Instagram), de modo a ser publicado e publicizado na
internet. Os interessados em desenvolver esse conteúdo devem se inscrever e após inscrição serão divididos em grupos de
modo a contemplar as diferentes espécies de animais de estimação exóticos, e devem se interessar pelas áreas de nutrição
básica, nutrição clínica, bromatologia e comportamento de animais exóticos e silvestres. O número de grupos e alunos por
grupo só será definido após conhecimento do total de inscrições.
Quem participar irá, com o apoio do professor responsável pela área, coletar dados sobre número de animais de estimação
de determinadas espécies, procurar artigos sobre seu comportamento alimentar na natureza, necessidade nutricional e
desenvolvimento fisiológico, alimentos ou grupos de alimentos disponíveis para substituição/ adaptação. Após essa fase de
pesquisa, que será semanalmente discutida em reuniões online e fora das reuniões pelos grupos, serão propostas entre duas
a três dietas para alimentar diariamente os animais das diferentes espécies, assim como publicá-las no formato proposto.
60
Erica Elias Baron
17

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Ciências Agrárias & Meio Ambiente/ Medicina Veterinária
120 horas
Sexta-feira, das 10h às 11h20

Projeto:
Descritivo:

Desenvolvimento de um escritório de informática para os cursos de Tecnologia

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

Número de vagas:

O projeto visa desenvolver a implantação de um escritório de informática voltado à prestação de serviços para a comunidade
da Baixada Santista. A presença de um escritório na USJT-UNIMONTE promoverá a aproximação dos alunos com o mercado
de trabalho, bem como fomentará o aprendizado prático do aluno em sua área de atuação. Desta forma, proporcionará ao
estudante uma consciência social e de cidadania por meio do trabalho para a comunidade e/ou instituições beneficentes,
proporcionando ao estudante aplicação prática de conhecimentos teóricos relativos à área de formação profissional
específica A ideia de desenvolvimento do escritório partiu da necessidade de permitir a participação de forma ativa na
prestação de serviços à comunidade da região. Essa iniciativa aproxima a IES à comunidade de seu entorno e proporciona
aos alunos uma experiência prática da sua área profissional, trazendo vantagens para todos: Universidade, alunos, empresas
e sociedade. Este projeto permite que alunos de diversos cursos participem de forma colaborativa na constituição desta
empresa. Alunos de Administração, Gestão, Direito entre outros.
100
MARIO SERGIO ROCHA
Ciências Jurídicas, Engenharias, Gestão & Negócios, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira, das 18h às 22h

Educação e cidadania
O projeto pretende articular a educação à construção da cidadania, envolvendo os alunos em atividades junto a adolescentes
em medidas socioeducativas. Focado na atuação da educação junto à responsabilidade social, atrelando os conhecimentos
acadêmicos à transformação social.
40
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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:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:

Simone Rodrigues Batista
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Humanas - Educação, Comunicação & Artes
40 horas
Segunda-feira, das 18h às 19h

Educação nutricional para colaboradores de uma IES da baixada santista
Os futuros nutricionistas devem traçar um plano educativo direto para auxiliar os colaboradores da IES em relação as suas
comorbidades. A estratégia de educação nutricional será elaborada pelos alunos.
15
Vanessa Dias Ferreira Nogueira
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Médicas/Nutrição
80 horas
Terça-feira, das 17h às 18h45

Educação financeira para todos - remessa
Elaborar uma cartilha de educação financeira, um workshop, vídeos e podcasts. A cartilha, vídeos e podcasts serão veiculados
em blog criado e nas redes sociais. O workshop será virtual para grupos de interesse na comunidade.
80
Aluizio Caffe Alves
Gestão & Negócios
60 horas
Quarta-feira, das 9h às 10h30

Educação financeira para todos - remessa
19

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:

Elaborar uma cartilha de educação financeira, um workshop, vídeos e podcasts. A cartilha, vídeos e podcasts serão veiculados
em blog criado e nas redes sociais. O workshop será virtual para grupos de interesse na comunidade.
80
Aluizio Caffe Alves
Gestão & Negócios
60 horas
Quarta-feira, das 19h às 20h30

Elaboração de manual de gestão de processos
O projeto tem como objetivo elaborar e disponibilizar para as organizações um manual orientativo para a gestão dos
processos internos, com objetivo de melhoria do desempenho.
60
Agenor João Machado Filho
Gestão & Negócios
40 horas
Quarta-feira, das 20h30 às 22h

Empresa Junior dos cursos de Engenharia USJT-Unimonte
O projeto visa desenvolver ações relacionadas à Empresa Junior de Engenharia da USJT-Unimonte e permitir a aproximação
dos alunos com o mercado de trabalho, bem como fomentar o aprendizado prático do aluno em sua área de atuação. A
Empresa Junior das Engenharias da USJT Unimonte foi estruturada no semestre passado e deve iniciar sua atuação junto à
comunidade da Baixada Santista. Partindo dos serviços estabelecidos no portfólio da EJ, durante este semestre, o projeto de
extensão deverá possibilitar:
- ativação da marca, através das redes sociais e site (criação de contas nas principais plataformas de interação social:
Instagram/ Facebook/ Linkedin, além da ativação do site próprio);
- criação, organização e execução de um evento mensal de discussão de assuntos da região da Baixada Santista, relacionados
às diferentes áreas da Engenharia;
20

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:

- levantamento de informações junto aos professores dos cursos de engenharia da USJT-Unimonte, sobre possíveis cursos a
serem ofertados para a comunidade.
100
Maria Fernanda Palanch
Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes, Engenharias, TI & Computação/Engenharias
80 horas
Quarta-feira, das 17h20 às 19h

Escritório modelo de Arquitetura e Design
Este projeto tem como objetivo proporcionar aos discentes a experiência de desenvolver ações de cunho social e ao mesmo
tempo dar-lhes a vivência do dia a dia profissional. No Escritório Modelo serão desenvolvidos projetos como o estudo das
modificações que serão necessárias na arquitetura escolar para retomada das atividades presenciais com menor risco à
saúde dos frequentadores da escola, e então apresentar diretrizes para o espaço escolar da comunidade, lay-outs, mobiliário
e acessórios, visando a retomada das atividades presenciais com mais segurança. Outra ação do Escritório Modelo será a
prestação de serviços de assistência técnica para a população que não tem condição de pagar pelo serviço. Serão também
desenvolvidos projetos de requalificação de áreas urbanas degradadas com ações que promovam a apropriação da cidade
que permita uma participação cívica mais consistente, além de atender as demandas que eventualmente venham a ser
levantadas em que os alunos possam aplicar seu conhecimento teórico na prática e outras possíveis parcerias.
200
Camila Garcia Aguilera
Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes, Engenharias
80 horas
Quarta-feira, das 14h às 17h

Experiências em projetos públicos: aproximando a universidade e a gestão municipal
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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:

A prefeitura de Santos possui um convênio com a São Judas - Unimonte que abre espaço para a troca de experiências entre
a academia e a gestão pública. O presente projeto visa promover uma aproximação entre a instituição de ensino e a
Prefeitura em seu processo de discussão e execução de projetos, dando a oportunidade para que os alunos possam participar
da elaboração e execução de propostas concretas, com ações reais e diretas para a sociedade. De forma específica, neste
semestre esse projeto conta com a solução de um problema real junto à Secretaria Municipal de Educação para o suporte
no uso de um software para a gestão de normas acadêmicas.
100
Cintia Nazaré Madeira Sanchez
Engenharias, Gestão & Negócios, TI & Computação/ADS
80 horas
Quarta-feira, das 18h às 22h

Finanças para micro e pequenas empresas. Um diagnóstico para alavancar as receitas.
Este projeto tem por finalidade auxiliar pequenos e microempresários, bem como empreendedores, a diagnosticar
problemas em suas empresas, em especial em momentos de crise, por meio de ferramentas de estratégia e marketing, para
que possam alavancar suas receitas e se adaptar à nova realidade do mercado. Esse projeto abrange nossos discentes de
outras IES bem como pequenos e microempresários das diversas regiões que permeiam as nossas unidades visando
aprimorarem a estratégia e marketing organizacional e atingirem melhores resultados.
200
Viviane Chunques Gervasoni

Carga horária:
Dias e horários:

Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas,
Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI & Computação, Turismo & Hospitalidade
40 horas
Quarta-feira, das 18h30 às 19h30

Projeto:

Hora de empreender
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Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:

O projeto tem como objetivo, em sua primeira fase, desenvolver as capacidades dos alunos na montagem de planos de
negócio, abrir um negócio, fontes de financiamento e trabalhar as oportunidades de independência e inclusão
socioeconômica e financeira. Na segunda fase, os alunos podem escolher uma (ou mais) das opções abaixo:
•
Inclusão socioprodutiva da comunidade: como abrir e montar seu negócio; montagem de plano de negócio (total ou
parcial); brainstorming de ideias de empreendedorismo; fontes de financiamento do negócio.
•
Educação financeira: análise prática dos principais métodos para o equilíbrio do orçamento domésticos (tem como
público-alvo estudantes de escolas públicas e população em geral das comunidades atendidas pela Organização Arca+ na
Cidade de São Paulo, e outras associações).
•
Educação fiscal: promover e mobilizar a comunidade sobre educação fiscal, contribuindo para o exercício da
cidadania de jovens e adultos, donas de casa, empreendedores e demais interessados. Com o propósito de instruir os
estudantes e a comunidade sobre a função social dos tributos como instrumento para promover as mudanças em seu
entorno e auxiliar no processo de redução da desigualdade social, conhecendo seus direitos enquanto cidadão contribuinte.
•
Inclusão socioprodutiva das mulheres (ELAS), chefes de família ou que precisam melhorar a renda ou independência
financeira, na idealização e execução do projeto de abertura de um negócio ou melhorar o negócio existente (formal ou
informal).
Esse projeto será realizado em parceria com a Organização sem fins lucrativos Arca+, que promove a inclusão social e a
transformação na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de apoiar e desenvolver a economia e
empreendedorismo locais.
400
Tonny Robert Martins da Costa e Valquíria Pinheiro de Souza
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, das 19h às 20h

Imaginário - projeto de criação do laboratório extensionista de Design da Universidade São Judas Tadeu no
campus Paulista
23

Descritivo:

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

O projeto de Extensão se propõe como um processo colaborativo de concepção de uma estrutura e de uma organização, que
possa se tornar permanente mais adiante, oferecendo aos nossos estudantes a oportunidade de adquirir experiência
profissional, preparando-se para o mundo do trabalho, e a oportunidade de conhecer e acolher as demandas oriundas da
sociedade. Esse processo colaborativo inclui, centralmente, os nossos próprios estudantes, mas também nosso corpo
docente e representantes das diversas áreas da nossa Universidade. A escuta de representantes da sociedade, de
organizações sociais e profissionais, de profissionais atuantes em nosso meio, dos poderes públicos, constitui parte
fundamental de nosso modo de encaminhamento inicial. Durante esse processo, sempre supervisionado pela coordenação
do projeto e sempre contando com a voluntária colaboração do convidados integrantes do nosso corpo docente e monitores
escolhidos entre nossos alunos e alunas, serão discutidos os temas principais de atuação do Laboratório e a constituição de
núcleos de trabalho, as demandas sociais a serem priorizadas, o método de organização do trabalho entre os participantes,
o estatuto dos mesmos, o modo de sua inserção institucional, a ser submetida à Universidade, incluindo o relacionamento
com as diferentes áreas acadêmicas e operacionais assim como o relacionamento, muito necessário, com outros projetos e
iniciativas afins e convergentes. Seu regimento, sua missão, seus valores, princípios, assim como as estratégias de
comunicação e divulgação para a sociedade, também fazem parte do escopo deste Projeto. Tem-se como objetivo maior,
complementar a formação de nossos futuros designers, arquitetos, publicitários e outros egressos, através do exercício de
ações práticas junto às comunidades e públicos diversos, diretamente ou através de parcerias com instituições públicas e
privadas, organizações sociais e educacionais, privilegiando a socialização do conhecimento e da tecnologia desenvolvidos
nesta área, dentro da Universidade, sobretudo tendo em vista as camadas excluídas e carentes da nossa sociedade.
60
Vasco Caldeira da Silva
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Humanas, Comunicação & Artes, Engenharias, TI & Computação, Turismo &
Hospitalidade/Design (todos), Arquitetura e Urbanismo, Publicidade e Propaganda, Cinema e Audiovisual, Comunicação e
Marketing, Jornalismo, Produção Multimídia, entre outros
80 horas
Quarta-feira, das 18h30 às 20h

Incluindo quem às vezes é esquecido - saneamento básico
O projeto visa integrar alunxs de todas as unidades Ânima para realizar ações educativas em Saneamento Básico que sejam
transformadoras para a nossa comunidade. O projeto vai proporcionar aos participantes diferentes oportunidades de
24

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:

aprendizado e disseminação do conhecimento, envolvendo as áreas da Saúde e Engenharias. Na saúde, o aluno irá conhecer
e elaborar materiais informativos sobre causas e consequências da falta de saneamento básico na a saúde humana,
ambiental e animal, a importância do tratamento de água e esgoto para garantir a qualidade da vida, além de formas de
recuperação de nossos recursos naturais. Na área da Engenharia, será proposto ao aluno um desafio sobre saneamento
básico na comunidade (favela), onde ele terá de propor, sugerir e/ou dimensionar novas formas para que o saneamento
chegue a todos da comunidade, assim, garantindo o trabalho exato de tratamento básico. A escolha da comunidade e
realidade será do grupo.
250
Renata Antunes Estaiano de Rezende
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Engenharias
80 horas
Quarta-feira, das 18h às 19h

Ingenium – desenvolvimento de um site de disseminação de conhecimentos da área de Engenharia
O desenvolvimento de um site de informações e conteúdos da área de Engenharias proporciona para os alunos envolvidos
uma vivência na disseminação de conhecimento. No semestre passado, os alunos iniciaram a pesquisa sobre a estrutura do
site e neste semestre deverá ser realizado o abastecimento de informações no site, bem como a abertura para acesso ao
público. O "Ingenium" tem por objetivo disponibilizar ao público em geral uma ferramenta de estudos complementares, com
a apresentação de competências e habilidades importantes para o profissional de Engenharia. O site contará com o
armazenamento de conteúdos, além de artigos e discussões sobre temas atuais de Engenharia.
100
Maria Fernanda Palanch
Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes, Engenharias, TI & Computação/Engenharias
80 horas
Quarta-feira, das 17h30 às 19h

Introdução à neuropsicologia
25

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 Neuropsicologia consiste em uma área de conhecimento e prática clínica que tem como objetivo estabelecer relação entre
o cérebro e o funcionamento cognitivo, comportamental e emocional. Utiliza-se de testes neuropsicológicos para delimitar
as habilidades e dificuldades do indivíduo, visando além do auxílio médico, estruturar um programa de reabilitação
personalizado, com o intuito de proporcionar um melhor funcionamento e consequentemente auxiliar no restabelecimento
da qualidade de vida. O projeto tem como objetivo oferecer ao aluno de Psicologia formação teórica e prática nesta
especialidade, direcionada à realização do diagnóstico de distúrbios cognitivos e emocionais, assim como dos distúrbios de
personalidade gerados por lesões ou disfunções do cérebro, causados por desordens neurológicas ou psiquiátricas, a partir
da avaliação das funções mentais superiores e sua relação ao comportamento
30
MARIA RITA POLO GASCON
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas
40 horas
Segunda-feira, das 7h às 8h30

Introdução à neuropsicologia
A Neuropsicologia consiste em uma área de conhecimento e prática clínica que tem como objetivo estabelecer relação entre
o cérebro e o funcionamento cognitivo, comportamental e emocional. Utiliza-se de testes neuropsicológicos para delimitar
as habilidades e dificuldades do indivíduo, visando além do auxílio médico, estruturar um programa de reabilitação
personalizado, com o intuito de proporcionar um melhor funcionamento e consequentemente auxiliar no restabelecimento
da qualidade de vida. O projeto tem como objetivo oferecer ao aluno de Psicologia formação teórica e prática nesta
especialidade, direcionada à realização do diagnóstico de distúrbios cognitivos e emocionais, assim como dos distúrbios de
personalidade gerados por lesões ou disfunções do cérebro, causados por desordens neurológicas ou psiquiátricas, a partir
da avaliação das funções mentais superiores e sua relação ao comportamento
30
MARIA RITA POLO GASCON
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas
40 horas
26

Dias e horários:

Segunda-feira, das 17h30 às 19h

Projeto:
Descritivo:

Laboratório extensionista de Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas

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

O Laboratório extensionista de Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas atenderá as entidades representantes
de comunidades de baixa renda e de populações sem possibilidades socioeconômicas de acesso aos trabalhos desenvolvidos
por profissionais da área da Arquitetura e do Urbanismo, distribuindo eticamente a produção universitária e ampliando o
conhecimento técnico a respeito do exercício na prática da profissão. Os alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo de
todos os campi da Universidade São Judas, coordenados por seus centros acadêmicos, possuirão plena liberdade para se
organizarem em equipes de trabalho, a fim de atenderem a demanda apresentada, sendo garantida a integração vertical
entre os alunos de diferentes turmas, incentivando-se que estas equipes de trabalho se organizem da forma que seja mais
conveniente para a realização de seus trabalhos, sendo autônomas em relação à seleção de projetos e de orientadores, e
não sendo remuneradas pelos beneficiários pela execução de seus trabalhos. Frise-se que todos os trabalhos desenvolvidos
dentro do laboratório serão acompanhados e orientados por docentes da Universidade São Judas, que possuem
responsabilidade técnica e legal para os projetos. O Laboratório extensionista de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
São Judas será aberto à colaboração e ao assessoramento de grupos de pesquisas, laboratórios universitários, profissionais,
docentes e estudantes de diferentes áreas do conhecimento, conforme a necessidade de cada projeto a ser desenvolvido,
visando sempre a integração interdisciplinar e não restringindo a pesquisa das informações necessárias para o projeto no
campo da Arquitetura e do Urbanismo. Será divulgado, por meio de suas equipes de trabalho, todo o conhecimento obtido
com as atividades de extensão realizadas, à comunidade acadêmica da Universidade São Judas e aos demais estudantes de
Arquitetura, principalmente através da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - FeNEA, a
fim de promover a socialização do saber e intercâmbio entre os estudantes e demais interessados.
60
RICARDO ANDALAFT
Arquitetura e Urbanismo & Design
120 horas
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Dias e horários:

Quinta-feira, das 14h20 às 18h

Projeto:
Descritivo:

Mesa redonda Veterinária

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

O objetivo do projeto é promover mesas redondas ou debates de assuntos relacionados aos animais nos dias de hoje. De
modo a contribuir com a formação de opinião da comunidade, haverá apresentação de informações técnicas sob diferentes
pontos de vista, por profissionais da área. Os interessados em promover os debates devem se inscrever e, após inscrição,
serão divididos em grupos de modo a contemplar as áreas de clínica e diagnóstico de pequenos animais, grandes animais,
medicina integrativa, reprodução animal, medicina legal, emergência e urgência, anestesiologia, animais silvestres, animais
marinhos e anatomia e cirurgia. O número de grupos e alunos por grupo só será definido após conhecimento do total de
inscrições. Quem participar irá, com o apoio do professor responsável pela área, coletar dados de assuntos que dividem a
população leiga ou não são tratados de modo técnico, escolher um tema para o debate, procurar profissionais para
participar, fazer a seleção das questões de mediação, fazer a divulgação do evento e a promoção da informação, contribuindo
assim com informações fidedignas na formação de opinião em relação ao tratamento e/ou comportamento dos animais.
60
Erica Elias Baron
Ciências Agrárias & Meio Ambiente/ Medicina Veterinária
120 horas
Quarta-feira, das 10h às 11h20

MUN_USJT21
Este projeto de extensão é uma ação conjunta das Coordenações da Área de Gestão & Negócios das Unidades Mooca e
Paulista da Universidade São Judas, em colaboração com o MUN dos alunos de Relações Internacionais e a Alpha
Internacional Jr. O projeto tem como objetivo promover e estimular as técnicas e modelos de negociação e reunião das
Organizações das Nações Unidas - ONU, em conformidade com o Model United Nations (MUN), que já é usual em diversas
universidades do Brasil e do mundo. Nesta simulação, estudantes dos mais variados cursos de graduação participarão em
diversas funções e representarão diferentes países e interesses, conforme a sua opção e limite de vagas. Também serão
oferecidas palestras e oficinas e será produzido material de apoio para a comunidade externa – principalmente alunos de
Ensino Médio – a respeito de assuntos da atualidade pertinentes ao que será abordado durante o MUN. Ao longo do
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Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Projeto:
Descritivo:

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

semestre, serão realizadas reuniões de planejamento, treinamento e elaboração de guias de regras e de estudos, contendo
as normas de procedimentos e os temas que serão abordados durante o MUN, a fim de orientar os participantes no
desenvolvimento dos debates que ocorrerão durante a simulação.
200
João Ricardo de Castro Caldeira e Guilherme Leite Gaudereto
Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Gestão & Negócios/ Filosofia, História, Direito e todos os Cursos da área de Gestão &
Negócios.
100 horas
Quarta-feira, das 9h às 11h

MUN_USJT21
Este projeto de extensão é uma ação conjunta das Coordenações da Área de Gestão & Negócios das Unidades Mooca e
Paulista da Universidade São Judas, em colaboração com o MUN dos alunos de Relações Internacionais e a Alpha
Internacional Jr. O projeto tem como objetivo promover e estimular as técnicas e modelos de negociação e reunião das
Organizações das Nações Unidas - ONU, em conformidade com o Model United Nations (MUN), que já é usual em diversas
universidades do Brasil e do mundo. Nesta simulação, estudantes dos mais variados cursos de graduação participarão em
diversas funções e representarão diferentes países e interesses, conforme a sua opção e limite de vagas. Também serão
oferecidas palestras e oficinas e será produzido material de apoio para a comunidade externa – principalmente alunos de
Ensino Médio – a respeito de assuntos da atualidade pertinentes ao que será abordado durante o MUN. Ao longo do
semestre, serão realizadas reuniões de planejamento, treinamento e elaboração de guias de regras e de estudos, contendo
as normas de procedimentos e os temas que serão abordados durante o MUN, a fim de orientar os participantes no
desenvolvimento dos debates que ocorrerão durante a simulação.
200
João Ricardo de Castro Caldeira e Guilherme Leite Gaudereto
Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Gestão & Negócios/ Filosofia, História, Direito e todos os Cursos da área de Gestão &
Negócios.
100 horas
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Dias e horários:

Quarta-feira, das 19h às 22h

Projeto:
Descritivo:

O direito à segurança de dados pessoais na era digital

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 tem como objetivos estudar a LGPD e a segurança da informação na era digital e estudar o fenômeno e as
consequências do mega vazamento de dados ocorrido no fim de 2020, divulgado apenas no início de 2021.
100
Catia Cristina de Oliveira Mangueira
Ciências Jurídicas
60 horas
Quarta-feira, das 9h às 11h

O discurso contemporâneo da mídia sobre o lugar da loucura
O objetivo desse projeto é analisar o tratamento dado à questão do sofrimento mental em peças jornalísticas publicadas
pelos jornais de grande circulação no período de 2017 a 2021 sobre o lugar de tratamento da loucura à luz da teoria de
ideologia de John B. Thompson. O aluno terá a necessidade de se apropriar de textos que abordem: a questão da loucura e
da reforma psiquiátrica (10 horas); a teoria da ideologia de Thompson (10 horas). Deverá localizar e descrever as notícias
que permitam ao aluno perceber quais os lugares apontados pela mídia como ideais e adequados para realizarem o
tratamento da doenças mentais (60 horas). Deverá encontrar uma forma criativa e inteligente de divulgar seu conhecimento
para comunidade com a finalidade de contribuir contra o estigma da loucura (60 horas)
200
Vanessa Monteiro Bizzo Lobo
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
120 horas
Quarta-feira, das 14h30 às 15h30
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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:

Oficina de publicação
Proporcionar ao aluno competências para escrita científica e formas de pesquisa e publicação para revistas e periódicos
científicos.
200
Andre Pelarin / Marcos Supioni
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI & Computação,
Turismo & Hospitalidade
80 horas
Quarta-feira, das 19h30 às 21h30

Pílulas do saber
O projeto tem como objetivo elaborar workshops de gestão e negócios para apresentar nas escolas e nos cursos de ensino
médio e publicar em blogs e redes sociais. Os workshops serão de assuntos específicos para instrumentalizar alunos do
ensino médio.
80
Aluizio Caffe Alves
Gestão & Negócios
60 horas
Quarta-feira, das 9h30 às 11h

Pílulas do saber
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Descritivo:

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

O projeto tem como objetivo elaborar workshops de gestão e negócios para apresentar nas escolas e nos cursos de ensino
médio e publicar em blogs e redes sociais. Os workshops serão de assuntos específicos para instrumentalizar alunos do
ensino médio.
80
Aluizio Caffe Alves
Gestão & Negócios
60 horas
Quarta-feira, das 20h30 às 22h

Projeto:

Plano de marketing para micro e pequenas empresas - Marketing de relacionamento, de serviços ou
promocional

Descritivo:

O aluno irá analisar uma micro ou pequena empresa, aplicando ferramentas de análise de mercado e propondo estratégias
de marketing de serviço, marketing de relacionamento ou marketing promocional, conforme o diagnóstico realizado. As
estratégias visam melhorar o atendimento (tornando-o um diferencial competitivo), a implantação de programa de
relacionamento (buscando a fidelização do cliente) ou a implantação de ações promocionais e de incentivo (visando
alavancar as vendas). Com o cenário de pandemia, as pequenas empresas tiveram grandes perdas de vendas e o
desenvolvimento deste projeto representa um grande apoio para a reorganização e sustentabilidade dos negócios.
100

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

ROBERTO SILVEIRA MELLÃO

Carga horária:
Dias e horários:

Gestão & Negócios/ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CIÊNCIAS ECONÔMICAS, COMERCIO EXTERIOR, GESTÃO
FINANCEIRA, GESTÃO COMERCIAL, MARKETING, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICA, PROCESSOS GERENCIAIS
100 horas
Quarta-feira, das 20h30 às 21h50

Projeto:

Produtora de infoprodutos: transformando e valorizando o conhecimento da comunidade
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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:

O projeto busca exercitar a integração entre as diferentes áreas de conhecimento com a comunicação e exercitar a produção
de diversos conteúdos (vídeos, fotografia, design). Nessa perspectiva, a comunicação buscará transformar conhecimento em
conteúdo trabalhando com as áreas de cinema, publicidade e propaganda e design. O aluno colaborará com a busca de
expert(s) na comunidade acadêmica, ou fora dela, e fará a construção de um infoproduto (multimídia) em sua totalidade
(plano de ensino, videoaulas, e-books, podcasts, peças de divulgação, produção de conteúdo, vídeos e fotos). Os temas
poderão estar relacionados à conhecimentos (nichos) que podem gerar uma nova profissão para pessoas mais carentes.
Essas pessoas poderão ter acesso ao conteúdo na Universidade. Exemplos de cursos: produção de chocolates artesanais,
reciclagem de materiais específicos, entre outros. É importante ressaltar que o processo de criação de infoprodutos envolve
a geração de valor através da produção de conteúdo anterior ao próprio lançamento do material.
50
Delson de Matos Gomes
Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes
100
Quarta-feira, das 15h às 18h

Produtora de infoprodutos: transformando e valorizando o conhecimento da comunidade
O aluno colaborará com a busca de expert(s)s na comunidade acadêmica ou de fora dela e fará a construção de um
infoproduto (multimídia) em sua totalidade (plano de ensino, videoaulas, e-books, podcasts, peças de divulgação, produção
de conteúdo, vídeos e fotos). Os temas poderão estar relacionados a conhecimentos (nichos) que podem gerar uma nova
profissão para pessoas mais carentes. Essas pessoas poderão ter acesso ao conteúdo na Universidade. Exemplos de cursos:
produção de chocolates artesanais, reciclagem, entre outros. É importante ressaltar que o processo de criação de
infoprodutos envolve a geração de valor através da produção de conteúdo anterior ao próprio lançamento do infoproduto.
30
Delson de Matos Gomes
Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes
100
Quarta-feira, das 14h às 16h30
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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:

Produtos ecológicos - uma sociedade sustentável e limpa
Segundo as especificações da norma de Desempenho, ABNT NBR 15575:2013 Parte 1, recomenda-se que os
empreendimentos sejam construídos mediante exploração e consumo racionalizado de recursos naturais, objetivando a
menor degradação ambiental, menor consumo de água, de energia e de matérias primas. Na medida das possibilidades
devem ser privilegiados os materiais que causem menor impacto ambiental, desde as fases de exploração dos recursos
naturais à sua utilização final. Este projeto vai de acordo com a premissa da "Norma de Desempenho", criando um programa
de estudo e desenvolvimento de produtos ecológicos com base em materiais recicláveis; Os produtos ecológicos têm como
maior preocupação a preservação da biodiversidade. Ou seja, a cadeia produtiva é pensada de forma a não gerar
desequilíbrio no ecossistema. A proposta é positiva, mas ela não envolve questões como melhoria da eficiência energética
e preocupação com a comunidade. O alvo é a proteção do ambiente ao redor, na retirada de matéria-prima e a produção e
disposição de resíduos. O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um projeto experimental, com o intuito de
desenvolver, produzir e ensaiar (laboratórios) produtos ecológicos, como blocos ecológicos e concretos leves, com a
utilização de materiais recicláveis, como os resíduos sólidos gerados pela construção civil, lodo gerado no decantador das
estações de tratamento de água de: Cubatão, Pilões e Caruara e o pó da borracha do pneu.
100
Ernesto Silva Fortes
Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes, Engenharias, TI & Computação
80
Quarta-feira, das 18h às 22h

Projeto em biomimética - desenvolvimento de ferramentas para concepção
O projeto dá continuidade às atividades do Laboratório da Natureza do Ânima Lab. O objetivo é, levando em conta a
metodologia de projeto em Biomimética utilizada no projeto de 2020-2, desenvolvermos ferramentas e modelos que
auxiliem a de direcionar os processos de concepção.
200
Carlos Eduardo Dias Ribeiro
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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:

Número de vagas:
Professor
Responsável:

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/Design, Engenharia, Biológicas
40 horas
Quinta-feira, das 14h às 18h

Rastreamento do perfil glicêmico e lipídico dos colaboradores de uma IES da Baixada Santista
O projeto irá compilar dados sobre o perfil glicêmico e lipídico dos colaboradores da IES para que posteriormente seja
tabulado e analisado quantos desses participantes possuem ou não doenças metabólicas crônicas. Ao descobrir o perfil do
colaboradores será elaborada uma estratégia para auxilia lós a entender a patologia em questão, bem como a entrega de
material didático explicativo com possíveis tratamentos.
15
Vanessa Dias Ferreira Nogueira
Ciências Biológicas & da Saúde/Enfermagem, Biomedicina e Nutrição
80 horas
Terça-feira, das 17h às 18h45

Realidade aumentada: um estudo para o bairro do Valongo, Santos-SP
O presente projeto visa desenvolver um aplicativo interativo que apresenta para a comunidade, o bairro do Valongo, no
Centro Antigo de Santos. O bairro do Valongo é uma das primeiras áreas ocupadas de Santos e viveu seu auge nos tempos
do café. Nos últimos anos, a partir de investimentos públicos e privados, o bairro passa por recuperação e começa a retomar
seu lugar de destaque, com importantes atrações turísticas. A ideia é trabalhar com a proposta da utilização da realidade
aumentada, cujo papel é a integração de elementos ou informações virtuais com elementos do mundo real através de uma
câmera. Essa proposta visa aproximar o aluno com sua profissão além da sinergia entre as diversas áreas da aprendizagem.
100
MARIO SERGIO ROCHA
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Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Comunicação & Artes, Engenharias, TI & Computação
80 horas
Quarta-feira, das 18h às 22h

Projeto:
Descritivo:

Revitalização Valongo (fase 2)

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

Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:

Projeto de intervenção urbanística, arquitetônica, patrimonial, cultural e de comunicação-visual na rua do Comercio e suas
adjacentes no bairro histórico do Valongo, em Santos - SP. O objetivo é levantar o processo de transformação histórica dos
espaços urbanos e edifícios ao longo do tempo e confrontá-los com os espaços e paisagens urbanas do seu cotidiano, de tal
modo que essa percepção transforme o entendimento do seu convívio cotidiano com esses espaços e paisagens. O
conhecimento desse processo pode levá-los, por meio desse entendimento, a um reconhecimento e apropriação da cidade
que os permita uma participação cívica e política mais consistente. O projeto é dividido em dois grupos: registros da memória
(pesquisa histórica, documental, fotográfica da paisagem urbana e das edificações/ projeto de intervenção na paisagem
urbana através de QR code) e Skyline rua do Comércio (identificação das patologias e degradações presentes nas fachadas
da Fase 1).
100
Camila Garcia Aguilera
Arquitetura e Urbanismo & Design, Comunicação & Artes
80 horas
Quarta-feira, das 17h20 às 19h

Sabor do saber
O projeto tem como propósito qualificar o público em geral e/ou especifico (se houver), visando geração de renda, sobre
conhecimentos gerais de culinária , por meio de oficinas, palestras e workshops, de forma remota e/ou presencial (quando
houver a possibilidade).
80
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Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Maria de Fatima Duarte Gonçalves

Projeto:
Descritivo:

USJT Baja SAE - Conhecendo ferramentas do mundo automobilístico.

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

Turismo & Hospitalidade
40 horas
Quinta-feira, das 17h às 19h

O Projeto Baja SAE Brasil é um desafio lançado aos estudantes de Engenharias e outras áreas, que oferece a chance de aplicar
na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar sua preparação para o mercado de trabalho,
construindo um veículo off-road do início ao fim.
45
Gustavo Caravita de Andrade
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Médicas, Comunicação & Artes, Engenharias,
Gestão & Negócios, TI & Computação, Turismo & Hospitalidade
40 horas
Quarta-feira, das 21h às 22h
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