CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO
UNICURITIBA
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

Professor
Responsável:

Julia Sichieri Moura
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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

Dias e horários:

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

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
6

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
pesquisa e artigos. Buscaremos, também, produzir material de conscientização e conhecimento dentro e fora da
comunidade acadêmica.

Número de vagas:

50
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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

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:

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.

Carga horária:

40 h

Dias e horários:

18/04/2021 até 13/06/2021 (quarta-feira) - 19:00h - 20:00h
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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
a estudantes de todas as áreas, com interesse de construir um saber interdisciplinar e atuar na transformação social da
cidade.

Número de vagas:

40
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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:
•
•
•
•

Arquitetando (Arquitetura & Design)
Veterinando (Ciências Agrárias & Meio Ambiente)
Comunicando (Comunicação & Artes)
Codando (Tecnologia da Informação)
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•
•
•
•
•
•
•
Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:

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

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,
12

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

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
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Humanas - Educação, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão & Negócios, TI
& Computação
80 horas
Quartas-feiras, 19h às 22h
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PROJETOS GERAIS

Projeto:
Descritivo:

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

Experiências em Arquitetura e Urbanismo - desafios contemporâneos
Qual o papel da Arquitetura e do Urbanismo no mundo contemporâneo? Baseado nessa temática central, o projeto propõe um
mergulho acadêmico sobre possibilidades de ações em Arquitetura e Urbanismo. Parte-se do objetivo de criar pequenos
projetos a partir de intenções e ideias do próprio aluno, que o instiguem a formular problemas e construir um produto final,
integrando-o à sociedade civil. Com natureza de pesquisa-ação, o projeto tem um processo de construção que envolve debates
entre grupos, pesquisas teóricas, palestras e assessorias. Além disso, pode abarcar outros cursos, como Design e Comunicação.
Os resultados serão expostos para toda a comunidade por canais institucionais e pela Mostra Unicult, que acontece ao final do
segundo semestre de 2021.
35
Júlia Helena Gesser
Arquitetura e Urbanismo & Design
60 horas
Quarta-feira - 19:00 - 22:00
Tekoa Rape “O caminho da aldeia”
As atividades nas aldeias ocorrem desde meados de 2019, quando realizamos um mutirão na aldeia Kuaray Haxa, com mais de
40 estudante da área da saúde, desenvolvendo ações de coleta de resíduos, construção de composteira, educação ambiental,
confecção de tonéis para separação de lixo, apoio na instalação da bomba de água e aferição de pressão e glicemia. Em 2020,
pouco antes do distanciamento social, realizamos reuniões com caciques das aldeias Kuaray Haxa (Guaraqueçaba), Kakané Porã
(Tatuquara) e Tekoa Takuaty (Ilha da Cotinga) e lançamos publicamente o projeto de extensão com a participação da Juliana
Kerexu, cacica da aldeia Tekoa Takuaty, com a participação de cerca de 100 pessoas. Em 04 de junho de 2020, já em meio à
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:

pandemia, realizamos um debate online, com as presenças da Julia Isabela (indígena da aldeia Kakané Porã) e Rafael Moura
(promotor de justiça do núcleo dos povos originários). No segundo semestre de 2020, em decorrência do distanciamento social
oriundo da pandemia do COVID-19, não pudemos realizar atividades presenciais, mas não ficamos parados. Realizamos
estudos, planejamentos e produzimos materiais sobre a situações dos indígenas no Paraná. Assim, os objetivos do projeto são:
aproximar a cultura dos povos originários das/os estudantes; valorizar o conhecimento ancestral dos povos indígenas e;
direcionar os conhecimentos acadêmicos em prol do fortalecimento das comunidades envolvidas no projeto.
20
Thiago de Sousa Bagatin e Natália Ferreira de Paula
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação
80 horas
Segunda-feira - 19:00 - 20:40
Aliança Universitária
A Aliança Universitária para inovação e novos negócios é o ponto de encontro de universitários de todo Brasil para debater,
trocar experiências, ideias e adquirir conhecimento sobre o universo da inovação e do empreendedorismo. Uma grande rede
de interação e aprendizado para todos os que tem a vocação para mudar o mundo e contribuir para o desenvolvimento de
soluções inteligentes para o futuro. Se você é empreendedor, quer empreender, ou é um apaixonado por inovação, este é o
seu local onde suas habilidades serão aprimoradas e novas parcerias serão firmadas. Neste grupo construiremos a maior
comunidade universitária para inovação e novos negócios do país. Junte-se a nós.
300
Sergio Itamar Alves Junior
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 - 9:00 - 12:00
15

Projeto:
Descritivo:

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

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Monitoramento de recalque diferenciado em solos da formação Guabirotuba (Região Norte de Curitiba)
O monitoramento do recalque diferenciado registrado nos empreendimentos construídos em cima do solo da Formação
Geológica de Guabirotuba, pode ser realizado e, consequentemente, evitado. Em laboratório serão simulados cenários para
determinar os elementos geotécnicos responsáveis para este evento, que serão identificados para posteriormente focar em
investigação geotécnica específica para evitar este eventos.
20
Abdelmajid Hach Hach
Arquitetura e Urbanismo & Design, Engenharias
100 horas
Segunda-feira - 14:00 - 18:00
REinventar a sustentabilidade nas escolas
REpensar, REcusar, REutilizar, REduzir e REciclar. O Unicuritiba e a COLORFIX MASTERBATCHES se unem para promover uma
reflexão sobre a sustentabilidade para estudantes do ensino básico! O objetivo do projeto de extensão é promover a
conscientização de alunos do ensino básico sobre a importância do uso e da destinação correta do plástico.
50
Juliana de Oliveira e Daniel Paiter

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
40 horas
Quarta-feira - 18:00 - 20:00

Projeto:

Reuso parcial de esgoto doméstico
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:

Sendo a água um composto cada vez mais escasso e valioso nas áreas urbanas, são necessários à sua economia e seu reuso. O
projeto visa estudas os efluentes domésticos provenientes de chuveiros e máquinas de lavar roupas com o fim de tratá-los e
reutilizá-los no próprio domicílio.
20
Alejandro Salazar Guerra
Arquitetura e Urbanismo & Design, Engenharias
100 horas
Quarta-feira - 14:00 - 18:00
Vivendo melhor na Vila Torres
O projeto tem como objetivos: escutar a comunidade em relação às necessidades; instigar os alunos no aprofundamento dos
temas relacionados à vida nas comunidades; desenvolver materiais, a partir dos estudos científicos e necessidades da
comunidade; preparar os alunos para as ações presenciais a partir das necessidades da comunidade; desenvolver atividades
com diferentes grupos: crianças e idosos.
50
Birgit Keller Marsili
Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas Educação, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Ciências Médicas
40 horas
Quarta-feira - 9:00 - 12:00
Saúde Única – Bem estar social e animal
Projeto híbrido com os seguintes objetivos: A. Realizar a prestação de serviços voltados para a comunidade acadêmica,
funcionários do Unicuritiba e comunidade local de Curitiba e região. B. Avaliar a condição de saúde geral dos animais,
promovendo o bem-estar animal e a saúde da população animal, humana e ambiental (saúde única). C. Avaliação nutricional.
D. Realização de campanhas de conscientização sobre os cuidados com o bem estar dos animais e a posse responsável. E.
17

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:

Realização de campanhas de mutirão da saúde e da causa animal, onde serão feitas as aplicações de antipulgas e vermífugos
para controle de endo e ectoparasitas e de vacinas, visando a promoção do bem estar social e da saúde animal e humana. F.
Execução de campanhas de arrecadação.
50
Karoline Vanelli
Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde
40 horas
Sábado - 10:00 - 12:00
Revitalização de um motor automotivo
O projeto prevê ensinamentos sobre a restauração de um motor de automóvel, nas atividades: limpar, desmontar, organizar
componentes; fazer diagnóstico de necessidade; reparar/substituir; montar e testar funcionamento. Após o conhecimento
adquirido, os discentes podem realizar demonstrações para comunidade sobre o funcionamento de um motor, além de dicas
para manutenção.
50
José Maria Orefice Serrano
Engenharias
120 horas
Quarta-feira - 19:00 - 21:50
Sustentabilidade na indústria: extratos naturais como inibidores de corrosão para proteção de equipamentos
Esse projeto pretende desenvolver e aplicar inibidores de corrosão a base de extratos naturais para substituição de inibidores
convencionalmente usados na indústria, tornando mais amigável a convivência da indústria com o meio ambiente. Com o
mundo globalizado, as indústrias cada vez mais estão sendo impelidas a criar e utilizar métodos e processos de forma mais
limpa e amigável com o meio ambiente, seguindo os preceitos das metas globais de sustentabilidade da ONU. Assim,
desenvolver inibidores de corrosão biodegradáveis e não tóxicos ao meio ambiente é bem importante para substituir produtos
18

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:

químicos potencialmente tóxicos usados para esse fim. Além disso, poderá desenvolver indústrias locais na recuperação e reuso
de dejetos agroindustriais melhorando a economia local.
20
Marilda Munaro
Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Engenharias
60 horas
Quarta-feira - 19:00 - 22:00
Associação das amigas da mama
Este projeto tem como objetivo principal promover a troca de saberes científicos e espontâneos, de modo que ambos os
conhecimentos se complementem, realizando mudanças positivas para os alunos e comunidade. Tem como objetivos
específicos: instigar os alunos no aprofundamento dos temas relacionados ao câncer de mama; discutir bases científicas sobre
os temas relacionados ao câncer de mama em cada área específica da saúde; desenvolver materiais a partir dos estudos
científico, de conscientização e conhecimento para as redes sociais da AMAA; preparar os alunos para as ações presenciais após
a pandemia.
50
Birgit Keller Marsili
Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Humanas - Educação, Ciências Humanas, Ciências
Médicas
40 horas
Quarta-feira - 14:00 - 17:00
BAJA - Projeto mobilidade
BAJA: dimensionamento e construção de veículo off-road, para ensaio em terrenos acidentados ou irregulares, a fim de estudar,
por meio de tecnologia embarcada, o comportamento mecânico de todo o veículo durante um trajeto pré-determinado,
simulando as condições adversas. Race Car: projeto e adequação de um veículo de rua para competições como Fórmula Turismo
19

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:

e análise de desempenho em Track-Days. Implementar tecnologia embarcada com sensoriamento adequado para aquisição de
dados de funcionamento e utilização e correção on-line. BAJA ELÉTRICO: dimensionamento e construção de veículo off-road
de tração elétrica, a fim de estudar o comportamento mecânico de todo o veículo durante um trajeto pré-determinado,
analisando a possibilidade de implementação de tecnologias sustentáveis nessas aplicações.
40
Edimar de Lima
Arquitetura e Urbanismo & Design, Engenharias
80 horas
Quarta-feira - 18:00 - 22:00
Determinação de indicadores geotécnicos para monitorar a liquefação em barragens
A segurança de barragens é uma área multidisciplinar e a Geotecnia é uma delas. Criar modelos de simulação em laboratório
dos eventos geotécnicos da relação entre a dinâmica da percolação da água no solo e a velocidade crítica de lixiviação de
materiais finos. Isso permite criar indicadores geotécnicos para conseguir monitorar a liquefação nos solos e,
consequentemente, entender os parâmetros em segurança de Barragens.
20
Abdelmajid Hach Hach
Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Engenharias
60 horas
Quinta-feira - 14:00 - 18:00
Avaliação do consumo de energia elétrica pré-durante-pós pandemia
O projeto tem como objetivos: entrevistar pessoas que estudam no centro universitário Unicuritiba do Campus Pinheirinho;
entrevistar pessoas que moram ao redor do centro universitário Unicuritiba do Campus Pinheirinho (por exemplo: Condomínio
Up Life, Condomínio Allegro, Condomínio Ravenna, Comunidade do Piratini, etc.); levantar dados estatísticos que comparam o

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:
Descritivo:

consumo de energia elétrica mensal dos ano de 2019 e 2020; aplicar testes estatísticos para analisar os dados; propor sugestões
para a conscientização da população referente a possível aumento do consumo de energia elétrica durante a pandemia.
50
Allan Christian Krainski Ferrari
Engenharias
60 horas
Sexta-feira - 13:00 - 17:00
Melhoria de processo na prática
O projeto tem por objetivo proporcionar ao estudante a oportunidade de identificar e promover propostas de melhoria de
processo para auxiliar, principalmente, o pequeno empreendedor.
60
Júlio César Ferreira
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
Promoção da saúde através da troca de saberes entre a Universidade e a comunidade Vila Torres e Amigas da Mama,
acerca do uso de plantas medicinais, uso racional de medicamentos e educação postural.
O objetivo geral é aproximar os estudantes da área da saúde à comunidade de um modo geral e mostrar a importância dessa
aproximação tanto para o aluno, que pode aplicar conhecimentos teóricos na prática, como para a população, que é carente
de informações, principalmente na área da saúde. Além disso, visa fazer terapia em grupo de pessoas com dores na coluna de
uma comunidade da cidade de Curitiba, tanto pelos aspectos físicos, por meio de exercícios, quanto orientações alimentares
para controle/redução de peso, alimentos inflamatórios, aspectos emocionais para o controle da dor e orientações
21

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:

farmacológicas. Ainda, o projeto prevê desenvolvimento de um programa de atendimento por conjunto de alunos de
diferentes áreas para o controle dos edemas/linfedema em mulheres portadoras de câncer de mama da comunidade da cidade
de Curitiba. O programa visa atendimento às mulheres com técnicas de drenagem linfática (manual e com bandagens); aspectos
nutricionais para melhoria do sistema circulatório e do intestino; atendimento psicológico e desenvolvimento de aplicativo de
informações básicas. Por fim, objetiva ainda orientar a população, seja na forma de forma informal (onde geralmente os
conhecimentos são passados de pais para filhos, perpetuando inclusive por gerações), seja por prescrição médica, sobre o uso
correto de plantas medicinais.
50
Nelson Morini Junior e Fernanda Bovo
Ciências Biológicas & da Saúde
80 horas
Quarta-feira - 14:00 - 16:00
Bancada didática para o ensino de Ciências no ensino básico
Levantamento de experimentos relevantes para o ensino de Ciências. Planejamento e projeto da bancada. Construção da
bancada didática. Demonstração em escolas do ensino básico.
20
Daniel Paiter de Oliveira
Engenharias, Gestão & Negócios
60 horas
Quarta-feira - 17:00 - 18:00
Novas tecnologias na produção de alimentos: saudáveis e sustentáveis
O projeto irá trabalhar dentro das mais variadas tecnologias de produção de alimentos que as indústrias utilizam hoje e fará
um estudo sobre as tendências de consumo para a sociedade moderna, visando a produção de alguns alimentos novos no
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Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

mercado, com o apelo à saudabilidade, sem deixar de lado a preocupação com a sustentabilidade (reciclagem, cuidados com
meio ambiente e economia de recursos).
40
Fernanda Cristina Kandalski Bortolotto
Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Médicas, Turismo & Hospitalidade
40 horas
Sábado - 10:00 - 12:00

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

Grupo de conversação em inglês - Let's talk about
Prática da língua inglesa, conversação em assuntos relacionados à Engenharias e afins.
25

Projeto:
Descritivo:

Identidade e atuação social do Pedagogo
O projeto visa apresentar, discutir e desenvolver ações na formação dos futuros Pedagogos, para que o discente possa conhecer
a importância desse profissional da Educação como agente de transformação e consolidação de uma sociedade mais justa e
igualitária, perante o direito à educação. Os pedagogos exercem um papel fundamental no sociedade, pois suas ações permitem
significativas contribuições educacionais, econômicas, culturais e sociais. O projeto de extensão também discute temáticas
pertinentes ao processo de escolarização na Educação Básica.
50

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Daniel Paiter de Oliveira
Engenharias, TI & Computação
60 horas
Sábado - 9:00 - 11:00

Jacques de Lima Ferreira
Ciências Humanas - Educação
23

Carga horária:
Dias e horários:

80 horas
Quarta-feira - 19:00 - 22:00

Projeto:
Descritivo:

Núcleo de atendimento e apoio contábil fiscal na comunidade
O projeto será realizado em parceria com a Receita Federal do Brasil (RFB), onde serão oferecidos serviços contábeis e fiscais
gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo da comunidade. Os alunos serão capacitados em cursos
ministrados pela Receita Federal para prestarem atendimentos gratuitos à sociedade, desenvolvendo e promovendo a
cidadania.
30

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:

Rafael Augusto Lourenço
Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Gestão & Negócios
60 horas
Quarta-feira - 17:00 - 19:00
Robótica móvel nas Escolas
O projeto de extensão visa o desenvolvimento de kits didáticos para a inclusão de alunos e a comunidade na participação de
um campeonato de robótica. A organização do campeonato motiva o aluno a estudar técnicas de controle de motores,
aplicação de sensores, montagem de protótipos (desenvolvimento eletrônica) e programação de microcontroladores. A
aplicação de todos os conceitos necessários para a montagem de um robô móvel autônomo auxilia no desenvolvimento
tecnológico do aluno, melhorando a qualidade de sua formação.
50
Carlos Eduardo Setenareski Magrin
Engenharias, TI & Computação
40 horas
Quarta-feira - 17:00 - 18:30
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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:

A diversidade cultural no ambiente laboral
O projeto objetiva compreender os principais desafios que enfrentam refugiados em sua inserção no mercado de trabalho,
para produzir soluções práticas e normativas que possam contribuir para a garantia desse direito. Assim, tem como objetivos:
viabilizar o ingresso de refugiados ao mercado de trabalho. Promover a diversidade cultural permite à empresa alcançar
melhores resultados, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. O propósito é preservar e garantir os direitos
que os indivíduos sociais merecem, bem como um ambiente laboral mais inclusivo, respeitoso e saudável.
30
Helaine Badia Costa
Ciências Humanas, Ciências Médicas, Gestão & Negócios
60 horas
Quarta-feira - 19:00 - 22:00
Educação e saúde bucal para as diferentes populações da Vila Torres e Amigas da Mama
O projeto tem como objetivo instigar os alunos a montarem materiais educativos e dinâmicas de aplicação, tanto da educação
quanto da saúde bucal, para diferentes públicos e faixas etárias.
50
Lorena Ferreira de Lima
Ciências Biológicas & da Saúde
40 horas
Quarta-feira - 19:00 - 22:00

25

