CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO
UNIDADE – UNICURITIBA MILTON VIANA FILHO
SEMESTRE 2021/02

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
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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:

A Importância da Vacina
Os microrganismos estão em toda a parte, tanto no ambiente como no nosso corpo, quando um agente patogénico infeta o
corpo, o sistema imunitário é desencadeado, e o agente patogénico é atacado. Mas precisamos ficar doentes para gerar
imunidade contra o agente patogénico? Claro que não, temos as vacinas que estimulam o nosso organismo a criar células de
defesa, assim quando entramos em contato com algum agente patogénico perigoso no futuro, o nosso sistema imunitário será
capaz de responder imediatamente, protegendo-nos contra a doença. Neste projeto, será abordado a importância das vacinas
para erradicar e controlar muitas doenças existentes. Estes pontos serão discutidos em conjunto com uma instituição da
América Latina, por isso, é importante que os alunos tenham proficiência intermediaria do idioma espanhol para acompanhar
as atividades.
80
Alessandra Finardi Dastoli
Estudantes das áreas de Medicina, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde
60 horas
Quarta-feira das 19:00 às 21:30
Linguagem e Cultura: Construção de Sentidos
O projeto de extensão Linguagem e Cultura: Construção de Sentidos, objetiva discutir como a linguagem influencia a cultura e
vice-versa. Neste projeto, entenderemos como cultura e linguagem são realizações sociais embricadas, investigaremos a noção
de registro linguístico (discurso formal, informal, norma culta) na língua inglesa contemporânea e as influências que ela sofre
da linguagem comercial, corporativa, acadêmica e técnica. O projeto será conduzido em língua inglesa, por isso, é importante
que os alunos tenham proficiência intermediaria do idioma para acompanhar as atividades.
100
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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:

Cynthia Pichini
Estudantes de todos os cursos de graduação
40 horas
Quarta-feira das 17:20 às 19:00
Qualidade de Vida, Espiritualidade e Saúde Mental
Este projeto tem como objetivo refletir sobre a intersecção existente entre qualidade de vida, espiritualidade e saúde mental
na população brasileira. Será realizada uma pesquisa de campo, por meio do google forms e os resultados da nossa
população serão compartilhados e discutidos com os dados encontrados pelos alunos, em conjunto com uma instituição da
América Latina. Por isso, é importante que o aluno tenha o nível intermediário de espanhol para acompanhar as atividades.
30
Maria Rita Polo Gascón
Estudantes de todos os cursos de graduação
60 horas
Sexta-feira das 17:00 às 19:00

Projeto:

Obras Sustentáveis: Planejamento e Acompanhamento de Obras Civis por Engenheiros e Arquitetos numa perspectiva
sustentável

Descritivo:

A elaboração dos projetos e o encadeamento na linha de produção de edifícios, necessitam atender à melhor relação entre:
custos, benefícios e tempo. Isso estimulou o desenvolvimento de técnicas específicas sustentáveis para elaboração de
planejamentos mais precisos, e previsões de riscos mais concretas. O Projeto abordará as mais atualizadas metodologias de
gestão e técnicas construtivas mundiais, através de um processo de aprendizado envolvente e atual em conjunto com uma
instituição da América Latina. Portanto, é importante o conhecimento intermediário em espanhol para acompanhar as
atividades.
60

Número de vagas:
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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:

Luana Maris Pedrosa Cruz
Estudantes das áreas de Engenharias; Gestão & Negócios; TI & Computação; Arquitetura e Urbanismo & Design
60 horas
Quinta-feira das 10:00 às 12:00
Lean Office aplicado no 3° Setor
O projeto de Extensão tem como objetivo capacitar colaboradores de organizações do Terceiro Setor nos conceitos do Lean
Office. O Lean Office se desenvolveu da apropriação dos conceitos da filosofia Lean, inicialmente praticados apenas no chão de
fábricas, para o ambiente administrativo dos escritórios. O projeto será realizado por etapas em conjunto com uma instituição
da América Latina, que irão desde a escolha de uma organização com objeto de estudo, até a aplicação do Lean Office no
cotidiano da mesma. Para participarem deste projeto, os estudantes deveram ter noções básicas do Lean Office, e proficiência
intermediaria do idioma espanhol para acompanhar as atividades.
40
Luiz Veriano Oliveira Dalla Valentina
Estudantes das áreas de Engenharias; Gestão & Negócios; TI & Computação; Arquitetura e Urbanismo & Design
60 horas
Quarta-feira das 18:00 às 19:00
Retomada Econômica do Turismo na América do Sul
Com o evento da pandemia, todos nós deixamos de viajar entre estados e países, e optamos por turismo mais próximo de
modo a conhecer onde moramos, ou cidades próximas. Esse advento que imposto ao mundo todo, gerou dúvidas no ramo do
turismo e consequentemente, novas formas de turistar. Em parceria com outra instituição da América Latina, pretende-se
conhecer e relacionar as novas formas de turismo, pós pandemia. Devido a parceria com outra instituição da América Latina,
faz-se necessário que o aluno tenha conhecimento intermediário em espanhol.
100
Maria José Giaretta
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Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Estudantes das áreas Gestão & Negócios; Turismo & Hospitalidade; Ciências Jurídicas
80 horas
Quarta-feira das 19:00 às 20:00

Projeto:
Descritivo:

Se Liga na PED
O projeto tem como objetivo trazer informações de temas variados e de grande importância na pediatria voltados para a
população, através de plataformas digitais. Os alunos têm a oportunidade de aprender por meio da produção das postagens,
afinal, é necessária uma pesquisa aprofundada sobre os assuntos por meio de artigos, livros e manuais, todas informações
baseadas em evidência científica. Além disso, são promovidas entrevistas com especialistas sobre assuntos de interesse, além
da organização de simpósios acadêmicos, com participação ativa dos estudantes. O projeto é desenvolvido em parceria com
outra instituição do Peru, e por isso, é necessário que o aluno tenha proficiência intermediaria no idioma espanhol para
acompanhar as reuniões e atividades.
40
Marconi Augusto Aguiar dos Reis

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

Número de vagas:
Professor
Responsável:
Público-alvo:

Estudantes das áreas Medicina, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde
60 horas
Segunda-feira das 20:00 às 21:00
Estudos Latino-Americanos: Realidade e Perspectivas para Região
O projeto concentra os estudos e debates, com a participação de instituições parceiras da América Latina, acerca dos aspectos
do cenário atual, riscos e perspectivas políticas, sociais, econômicos da região e os impactos provocados pela pandemia COVID19. Serão organizados Grupos de Estudos para a realização de pesquisa, leitura, análise dos relatórios comumente
divulgados por entidades de renome – FMI, OCDE, ONU, FAO, OMS, Banco Mundial, entre outros. É importante que os alunos
tenham proficiência intermediaria do idioma espanhol para acompanhar as atividades.
40
Cilene Ribeiro Cardoso
Estudantes de todos os cursos de graduação
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Carga horária:
Dias e horários:

60 horas
Quarta-feira das 17h às 18h30

PROJETOS ÂNIMA PLURAIS

Projeto:
Descritivo:

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

Projeto:
Descritivo:

Produção do Conhecimento Sobre a Saúde da População Negra
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.
200
Tayana Patrícia Santana Oliveira de Sá
Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima
80 horas
Quarta-feira das 19h às 21h

Antirracismo na Rede
Quais profissionais e intelectuais negros são referência na sua área de formação? O projeto Antirracismo na Rede tem como
objetivo ampliar a visibilidade do conhecimento produzido por profissionais e pensadores negros do Brasil, da África e da
6

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

Projeto:
Descritivo:

diáspora afro-atlântica. Estudantes participam do projeto por meio do levantamento, da discussão e da produção de conteúdo,
num engajamento antirracista para a difusão de referências negras. O conteúdo produzido poderá ser difundido via Instagram,
Tik Tok, Facebook, Youtube, entre outros, conforme planejamento colaborativo. Também serão realizadas rodas de conversa
e lives com a participação de profissionais e pesquisadores convidados. Algumas conversas poderão integrar o conteúdo do
podcast CoExistir, criado por integrantes do projeto em edições anteriores. Todas as atividades são orientadas e o projeto
tem o suporte de laboratórios de produção de conteúdo ligados aos cursos da área de Comunicação. Haverá um ciclo de
preparação com conversas sobre questões raciais e com minicursos* para as pessoas que não tiverem familiaridade com a
produção de conteúdo para redes sociais. A participação nos minicursos é opcional. Todas as atividades serão feitas
remotamente. O registro de horas no projeto é realizado pela participação nos encontros síncronos semanais (online) e por
meio de entregas de atividades realizadas de forma assíncrona (de acordo com a disponibilidade individual). Essas atividades
serão estabelecidas nos encontros iniciais. *Minicursos (não-obrigatórios): "Introdução à produção de conteúdo para redes
sociais", "Gestão colaborativa de projetos" e "Introdução à gravação e edição de áudio". Os minicursos têm duração de 3 horas
cada e poderão ser oferecidos aos sábados, a depender da disponibilidade da turma.
50
Tatiana Alves de Carvalho Costa
Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima
80 horas
Quarta-feira das 9h às 11h

Cineclube Pretança
O projeto Cineclube Pretança tem o objetivo de promover discussões sobre questões raciais e suas intercessões por meio de
sessões comentadas de filmes africanos, brasileiros 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, entre outras temáticas, em perspectiva interdisciplinar e interseccional. Todos as pessoas participantes do
cineclube irão assistir aos filmes (longa, média ou curta-metragens) selecionados previamente e se envolverão nas conversas
sobre as temáticas propostas coletivamente. Serão formados subgrupos para a realização de atividades específicas de acordo
com as áreas de conhecimento e formação dos envolvidos. Também podem ser realizadas sessões externas (online) abertas
e/ou por meio de parcerias com outras instituições de ensino e organizações da sociedade em geral, com a presença de
convidados (realizadores, pesquisadores, etc). Todas as atividades serão feitas remotamente. O registro de horas no projeto é
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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:
Dias e horários:

Projeto:
Descritivo:

realizado pela participação nos encontros síncronos (online) semanais e por meio de entregas de atividades realizadas de forma
assíncrona (resenhas ou relatórios de visionamento de filmes, planejamento de sessões, entre outras). Essas atividades serão
estabelecidas nos encontros iniciais, de acordo com a disponibilidade das pessoas participantes.
100
Tatiana Alves de Carvalho Costa
Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima
80 horas
Quarta-feira das 20h40 às 22h10

Papo fora de série: nós entre raça, gênero, sexualidade e classe
O "Papo fora de série" visa promover debates que correlacionem, segundo uma perspectiva interseccional, os marcadores de
raça, gênero, sexualidade e classe, a partir de narrativas produzidas em séries e demais produtos audiovisuais. Por meio da
leitura da experiência apresentada na produção audiovisual, e com a proposta de discutir os fenômenos identitários que
atravessam tais narrativas, serão construídas ferramentas para aprimorar a percepção do público sobre os dilemas sociais e as
relações de poder que permeiam o cotidiano social, representados pelas histórias das personagens. As(os) participantes do
projeto irão auxiliar na construção de oficinas que serão ofertadas para jovens universitários e adolescentes do ensino médio.
100
João Henrique de Sousa Santos
Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima
80 horas
Quarta-feira das 10h30 às 12h30

Colorir a cabeça: saúde mental e negritude
O projeto tem como objetivo ofertar um espaço seguro de acolhimento e escuta no campo da saúde mental de jovens
universitários que trazem em suas vivências vulnerabilidades decorrentes da marca da negritude, articulando com as dimensões
social, familiar, territorial, discursiva e psíquica. A partir de debates que favoreçam novas visões de mundo e a sublevação de
8

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:

vozes decoloniais, as(os) participantes do projeto irão criar grupos para desfazer alguns nós (máscaras brancas) e amarrar
outros (em especial os de solidariedades).
50
João Henrique de Sousa Santos
Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima
60 horas
Terça-feira das 10h às 12h

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.
100
Julia Sichieri Moura
Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima
80 horas
Terça-feira das 14:00 às 16:00

A estrutura legal e a aplicação desigual: racismo, violência e resistência.
O projeto tem como objetivo apresentar e discutir a temática do racismo através da leitura e discussão de dados de violência
policial com o estudo de decisões judiciais, relatórios de encarceramento, artigos científicos, letras de música, artigos de jornais
9

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:

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 autoestima 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.
100
Julia Sichieri Moura
Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima
80 horas
Quinta-feira das 14:00 às 16:00

Universigênero - as sexualidades e suas implicações na atualidade
O Grupo de Extensão visa discutir assuntos relacionados ao tema de gênero e sexualidades utilizando-se artigos científicos,
livros e manuais/ normas técnicas das áreas envolvidas. Teremos foco do debate os feminismos decoloniais, as construções de
masculinidades, o machismo e a população LGBTI+. O objetivo é produzir peças/ produtos que serão apresentados em eventos
Ânima 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.
100
José Alberto Roza Júnior
Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima
80 horas
Quarta-feira das 10:00 às 12:00

LGBTI+ e a cidade: enfrentamentos de contextos de violência
10

Descritivo:

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

O projeto 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 LGBTI+ e o contexto de violências vividos. O projeto será destinado
a estudantes de todas as áreas, com interesse de construir um saber interdisciplinar e atuar na transformação social da cidade.
50
José Alberto Roza Júnior
Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima
80 horas
Quarta-feira das 08:00 às 10:00

SAÚDE INTEGRAL E AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA
Projeto:
Descritivo:

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

Yoga: Ser Sendo
Esse projeto tem como mote oferecer ao participante exercícios reflexivos, práticas de Yoga e meditação para compreender
sua existência universal e particular. Tal sabedoria desperta um senso de identidade e pertencimento que são fundamentais
para superar a crise que a humanidade está atravessando.
300
Claudia Vieira Carnevalle
Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima
40 horas
Segunda-feira das 17h30 às 18h30 e Terça-feira das 8h às 9h
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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:
Descritivo:

Número de vagas:

Aikido: as artes marciais ensinando para a vida
O Aikido é uma arte marcial que em sua filosofia traz ensinamentos para que possamos alcançar maior presença corporal,
respiração consciente, relação de harmonia e autoconhecimento. Assim, de uma forma inovadora, no Aikido há uma
possibilidade e oportunidade de trabalhar o equilíbrio físico e mental.
400
Claudia Vieira Carnevalle
Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima
40 horas
Quarta - feira das 7h30 às 8h30 / Quarta - feira das 17h30 às 18h30 / Quinta - feira das 9h às 10h / Quinta - feira das 17h30 às
18h30

Sunrise
Construído em atenção às questões de saúde mental de nossa comunidade acadêmica, o Sunrise tem por objetivo trabalhar, o
autoconhecimento e fornecer ferramentas para os estudantes lidarem de forma positiva com as questões centrais de suas
vidas.
100
Claudia Vieira Carnevalle
Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima
40 horas
Segunda - feira das 8h30 às 10:00h / Quarta - feira das 17h30 às 19:00h

Mente em Ação: Meditação e Ciência na ÂNIMA
As práticas meditativas possibilitam treinar a focalização da atenção plena contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
e o desenvolvimento do processo de ampliação da consciência em relação a nossa própria existência. No projeto são ensinadas
fundamentação e práticas de meditação por meio de técnicas de respiração e autorregulação das emoções com vistas a
promoção de bem-estar e redução do estresse.
400
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Professor
Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:

Claudia Vieira Carnevalle
Estudantes de todos os cursos do grupo Ânima
40 horas
Terça - feira e quinta - feira das 18:00 às 19:00 e Quarta - feira das 7:00 às 8:00

PROJETOS
Projeto:
Descritivo:

Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

ALIAÇA UNIVERSITARIA
Aliança universitária é o ponto de encontro de estudantes de todo o 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 que tem a vocação de mudar
o mundo e contribuir para o desenvolvimento de soluções inteligentes para o futuro. Se você é empreendedor, quer empreender ou é
apaixonado por inovação este é o seu local, onde suas habilidades serão aprimoradas, novas parcerias e amizades 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
Alunos das áreas de Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências
Humanas & Educação, Ciências Jurídicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão e Negócios, TI & Computação e Turismo &
Hospitalidade.
120h
Quarta-feira
Digital

Projeto:

INTERVENÇÃO JURÍDICA E PSICOSSOCIAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Número de vagas:
Professor Responsável:
Público-alvo:
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Descritivo:

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

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

Trata-se de um projeto de parceria entre o Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA e a CEVID TJPR (Coordenadoria Estadual da Mulher
em Situação de Violência Doméstica), para realização de intervenções individuais e grupais com mulheres em situação de violência doméstica
e familiar. O objetivo principal é desenvolver ações que minimizem as consequências psicossociais decorrentes da violência contra a mulher
e que impactam também nos procedimentos jurídicos. Além disso, o projeto busca contribuir para a formação acadêmica de estudantes e
futuros profissionais da área do Direito e da Psicologia que vão estar instrumentalizados para atender a realidade social brasileira.
30
Daniela Elaine Jungles Caballero
Alunos da área de Ciências Jurídicas e alunos dos cursos de Psicologia
60
Sexta-feira das 15:00h às 17:00h
Híbrida
Do Lixo ao Luxo
O Projeto de Extensão do Lixo ao Luxo, do curso de Design de Interiores e Arquitetura e Urbanismo, do UNICURITIBA, é uma proposta de
reaproveitamento de materiais que seriam descartados para o lixo, e que poderá ser transformado em um objeto de Luxo. O objetivo é
fazer uma vivência com os alunos, através da importância da coleta seletiva do lixo, para o reaproveitamento de matérias simples na prática.
De modo que cada aluno, possa entender, a importância do reaproveitamento de materiais e do meio ambiente, com projetos que serão
desenvolvidos, dando vivência e conhecimento, para vida do profissional.
60
Antonio Claret P de Miranda
Alunos dos cursos de Arquitetura, Arquitetura e Design, Arquitetura e Urbanismo, Design e Design de Interiores
40 horas
Segunda-feira das 18:00h às 19:00h
Híbrida
Escritório Modelo de Arquitetura e Design de Interiores
O Estágio Supervisionado caracteriza-se por horas práticas, as quais os alunos deverão cumprir dentro de uma organização, desenvolvendo
atividades correlacionadas ao curso de Arquitetura e Urbanismo, acordadas e consolidadas em um contrato de estágio. O Escritório Modelo
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Número de vagas:
Professor Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:
Número de vagas:
Professor Responsável:

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

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

é uma oportunidade para que os alunos possam desenvolver atividades relacionadas à profissão dentro do ambiente acadêmico, prestando
serviços a diversas comunidades e instituições que necessitam de apoio mediado pelo UNICURITIBA e por um professor responsável
20
. Caroline Ganzert Afonso
Alunos dos cursos de Arquitetura, Arquitetura e Design, Arquitetura e Urbanismo, Design e Design de Interiores
120
Quarta-feira das 14:00h às 17:00h
Digital
Desenhando Curitiba
Caroline Ganzert Afonso
20
Proposta de desenhos sobre a cidade. Neste semestre trabalhamos com arquitetos específicos que atuaram em Curitiba durante os anos
1950 a 1980, mas a ideia é expandir esta atividade em outras cidades ou continuar registrando a arquitetura da cidade. Nestes encontros
discutimos história e representação gráfica, em especial os desenhos de observação, aliados à pesquisas iconográficas, especialmente de
fotografias antigas que possam nortear nosso contexto histórico e melhorar nossas representações.
Todos os alunos da área de Arquitetura e Urbanismo & Design
40 horas
Quarta-feira das 17:00h às 18:00h
Digital
Formação Constitucional nas Escolas
FORMAR UM GRUPO DE ALUNOS DO UNICURITIBA PARA PARTICIPAR, COMO EDUCADORES VOLUNTÁRIOS, DE ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES EM ESCOLAS PÚBLICAS DA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, LEVANDO O CONHECIMENTO DO DIREITO
CONSTITUCIONAL AOS RESPECTIVOS ALUNOS
100
DALTON JOSÉ BORBA
Todos os alunos da área de Ciências Jurídicas
40 horas
15

Dias e horários:
Modalidade:

Sábado das 9:00h às 12:00h
Híbrida

Projeto:
Descritivo:

Novas tecnologias: análise de ações de controle de constitucionalidade pendentes de julgamento no STF
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU nº 16 relaciona-se à promoção da justiça e construção de instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas também no que tange ao acesso público à informação e proteção das liberdades fundamentais. O objetivo
deste projeto é a pesquisa e análise de julgados pendentes no STF relativos às novas questões jurídicas que estão emergindo do incremento
da sociedade de controle na Era Informacional; organização de evento sobre a temática pelos alunos do projeto; realização de palestras com
experts no tema em alguns dos encontros previstos durante o semestre.
40
Edna Torres Felício
Todos os alunos da área de Ciências Jurídicas
60 horas
Quarta-feira das 17:00h às 18:00h
Digital

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

Tendências na Produção de Alimentos: Saudáveis e Sustentáveis
Alunos entenderão como funciona a dinâmica das indústrias de alimentos que buscam atender as demandas de produção e da população,
aliando conceitos de saúde, bem-estar, sustentabilidade e ética.
40
Fernanda Cristina Kandalski Bortolotto
Alunos dos cursos de Medicina Veterinária, Biomedicina, Farmácia, Nutrição, Engenharia de Produção e Engenharia Química
40 horas
Sábado das 9:00h às 12:00h
Híbrida
GARAGE STARTUP SEBRAE
O projeto busca ir além do empreendedorismo, você terá oportunidade de compartilhar conhecimentos e experiências com alunos de
diversos cursos. A proposta é construírem juntos uma trajetória como protagonistas do desenvolvimento local e regional, criando e inovando
16

Número de vagas:
Professor Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

Número de vagas:
Professor Responsável:
Público-alvo:

Carga horária:

e além de competências estarão reunindo propósitos. Terão a oportunidade de construir e desenvolver habilidades de liderança, disciplina
e persistência. Cada vez mais o mercado exige essas habilidades, assim como a criação de novos modelos de negócios.
100
Helaine Badia Costa
Alunos dos cursos de Arquitetura, Nutrição, Psicologia, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Publicidade e Propaganda,
Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia
Química, Fabricação Mecânica, Mecatrônica Industrial, Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Gestão da Qualidade, Gestão
de Recursos Humanos, Logística, Marketing, Processos Gerenciais, Relações Internacionais, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e
Gestão da Tecnologia da Informação
80 horas
Quarta-feira das 19:00h às 22h30h
Digital
Operações de Paz das Nações Unidas
As Operações de Paz das Nações Unidas são importantes instrumentos de política externa e humanitária no mundo, constituindo em ações
com maior visibilidade em relação à Paz e à segurança internacional promovidas pelas Nações Unidas. As Op Paz são expressões do
multilateralismo e da diplomacia. Projeto voltado para alunas e alunos de Relações Internacionais, Direito e Criminologia, busca produzir e
disseminar conhecimento sobre operações de manutenção da paz, missões políticas especiais e outras missões coordenadas por organismos
internacionais; promover pesquisa e capacitação de recursos humanos; oferecer produtos e serviços de qualidade a partir de ações e
elaborados por metodologias reconhecidas; fortalecer as relações entre instituições nos âmbitos civil, policial e militar e apoiar a tomada de
decisão na área de paz e segurança; impactar com ações transformadoras a sociedade brasileira, apoiadas no respeito ético e compromisso
social com a paz, justiça e instituições eficazes (ODS 16), na promoção da igualdade de gênero (ODS 05), da justiça, cidadania e direito
humanos.
300
Karla Pinhel Ribeiro
Alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Criminologia, Direito, Cinema e Audiovisual, Jornalismo, Engenharia Civil, Engenharia de
Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Administração, Ciências
Econômicas, Comércio Exterior, Logística, Relações Internacionais, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Gestão
da Tecnologia da Informação e Sistemas de Informação
40 horas
17

Dias e horários:
Modalidade:

Terça-feira
Digital

Projeto:
Descritivo:

Atenção bucal à população de um abrigo
Devido à grande demanda em saúde bucal de populações carentes, objetiva-se realizar levamento epidemiológico em um abrigo a fim de
conhecer este grupo, bem como propor acolhimento e atendimento odontológico as pessoas que necessitarem e aceitarem participar.
20
Lorena Ferreira de Lima
Alunos dos cursos de Ciências Biológicas – Bacharelado e Ciências Biológicas - Licenciatura
60 horas
Quarta-feira das 8:00h às 12:00h
Híbrida

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

Número de vagas:

Estudo Epidemiológico das questões Odontológicas de Famílias Abrigadas em uma ONG de Curitiba
Conhecer as maiores necessidades das famílias abrigadas, em relação às questões odontológicas, através de análise de prontuários, coleta
de dados, entre outros, para propor as possíveis intervenções e promoção de saúde necessárias.
20
Luiz Eduardo Baglioli Sniecikovski
Alunos dos cursos de Odontologia
40 horas
Quarta-feira das 19:00h às 21:00h
Híbrida
INTERNACIONALIZAÇÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Neste projeto os alunos participam diretamente no processo de internacionalização de uma empresa real. São realizados estudos iniciais
sobre a empresa e seus produtos, classificação fiscal, formação de preço para exportação, pesquisa de marketing internacional, determinação
dos principais mercados de destino, prospecção de clientes no exterior, dificuldades logística e análise de viabilidade do negócio. Ao final do
projeto é apresentado um relatório a empresa com os passos a serem seguidos rumo ao mercado internacional.
30
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Professor Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

MARCELO GRENDEL GUIMARÃES
Alunos dos cursos de Administração, Comércio Exterior e Relações Internacionais
40 horas
Terça-feira das 12h30h às 13:00h
Digital

Projeto:
Descritivo:

Unicult - Mostra de Produção Cultural
O Unicult - Mostra de Produção Cultural, se constitui como um evento de extensão aberto a comunidade onde alunos e professores
apresentam a produção acadêmica realizada durante o ano. São produzidas instalações digitais animadas, animações e jogos, que são
disponibilizados por meio de site ou presencial e apresentados a comunidade externa e interna para visitação. Essa visitação pode ocorrer
de forma presencial (caso for possível) por meio de exposição de trabalhos e por trilhas de obras montadas de forma digital pelos próprios
organizadores (como exemplo tem-se o site da edição de 2020:<https://www.even3.com.br/unicult2020/>). O evento está em sua quarta
edição neste ano, 2021, onde espera-se que seja realizado em formato híbrido ou digital, possui duração de duas semanas, com atividades
organizadas por alunos e professores. Tem como objetivo expor, apresentar e divulgar os resultados das pesquisas realizadas e, além disso,
discutir e dividir conhecimentos.
40
Marcia Maria Alves
Aluno dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Animação, Design de Interiores, Design Gráfico, Cinema e Audiovisual e
Jogos Digitais
40 horas
Quarta-feira das 13:00h às 15:00h
Híbrida

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

Número de vagas:

Nutrição acolhedora
Projeto que visa realizar a gestão alimentar de uma instituição, desde a elaboração do cardápio, cálculo de custos, compras, recebimento,
armazenamento, produção e distribuição das refeições, assim como a elaboração e adequação de todos os processos que devem ser
estabelecidos em uma instituição que serve alimentação. Atividades de educação alimentar e nutricional para colaboradores e atendidos
pela instituição assim como atividades de escuta e atividades pedagógicas para o mesmo público.
100
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Professor Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

Maria Fernanda Villaça Koch Temporal
Alunos dos cursos de Nutrição, Pedagogia e Psicologia
40 horas
Quarta-feira das 19:00h às 22:00h
Híbrida

Projeto:
Descritivo:

Cátedra Sérgio Vieira de Mello
A Cátedra Sérgio Vieira de Mello é uma parceria entre o UNICURITIBA e o ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) e
o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) que tem o objetivo de difundir o Direito Internacional dos Refugiados, estimulando a formação
acadêmica e capacitação de professores e estudantes nestes temas, incluindo também a prestação de serviços comunitários diretamente
aos refugiados e a sua inclusão na vida universitária. Dentre as principais atividades do projeto está o oferecimento de Curso gratuito e online
de português para imigrantes e refugiados, com alunos do UNICURITIBA como professores voluntários. Neste semestre, o projeto também
ofertará o serviço de atendimento virtual de imigrantes e refugiados economicamente carentes, visando dar suporte à sua regularização
documental no país. Além disto, os alunos inscritos também poderão atuar no suporte a outras iniciativas do projeto, como a organização
de eventos, a produção de materiais informativos e de comunicação para redes sociais, a pesquisa acadêmica, a organização de campanhas
solidárias e a organização de cursos sobre o Direito dos Refugiados.
200
Michele Alessandra Hastreiter
Alunos dos cursos de Design, Design Gráfico, Letras - Português e Inglês, Direito, Administração, Relações Internacionais e Análise e
Desenvolvimento de Sistemas
120 horas
Quartas - feiras das 18:00h às 20:00h e Sábados das 9:00h às 11:00h
Híbrida

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

Núcleo de Simulações (Laboratório de Relações Internacionais)
A Organização das Nações Unidas (ONU) constitui-se em uma das instituições mais relevantes da política internacional na atualidade,
concentrando a sua atuação nos assuntos relativos à segurança, paz, direitos humanos e desenvolvimento. Essa organização é parte
estruturante da ordem internacional contemporâneo não apenas por contar com 193 Estados-Membros, mas por englobar as principais
discussões coletivas sobre os principais desafios de envergadura global. É no âmbito da ONU, por exemplo, que os dilemas da segurança
20

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

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

internacional são examinados e debatidos, com o objetivo de se chegar a possíveis soluções. O Conselho de Segurança das Nações Unidas,
cujo mandato é zelar pela manutenção e promoção da paz e da segurança internacionais, tornou-se o órgão responsável por concentrar
essas discussões e estabelecer as diretrizes para a atuação da ONU e dos demais Estados nesses assuntos. Tento em conta o exposto acima,
é possível perceber que conhecer e compreender a atuação da ONU é um aspecto fundamental para a formação do internacionalista. A
instituição converte-se em uma área de atuação profissional em potencial. Considerando essa importância, foi desenvolvido o modelo de
simulação ONU, que possibilita o contato com as rotinas e práticas vinculadas às atividades das Nações Unidas. Espera-se assim que os
participantes desse projeto estejam envolvidos em duas frentes: a primeira é fortalecer e desenvolver a participação do UNICURITIBA, no
roteiro nacional e internacional de simulações universitárias de Organismos Internacionais. Além disso, pretende-se que o UNICURITIBA
retome o SIMUNI (Simulação da ONU do UNICURITIBA), uma simulação aberta a alunas de outras instituições (Ensino Médio e Ensino
Superior), de modo a consolidar o curso regionalmente. Outra atividade seria a realização de simulações com alunos do Ensino Médio (em
que os alunos do UNICURITIBA participariam como representantes das delegações dos países ou como organizadores das simulações).
50
Natali Laise Zamboni Hoff
Alunos do curso de Relações Internacionais
100 horas
Segunda-feira das 17:00h às 19:00h
Híbrida
INNOVATION CHALENGE LABS
O INNOVATION CHALENGE LABS tem como objetivo investigar, junto as principais empresas e indústrias em atividade no território brasileiro,
seus principais problemas/desafios para os próximos 10 anos, e por meio de estudos realizados pelos alunos vinculados a este projeto propor
soluções criativas e inovadoras que possam desenvolver o setor, novos produtos e relações com seus consumidores. INNOVATION CHALENGE
LABS é um laboratório de criação e inovação protagonizados pelos estudantes com vínculo direto com o setor produtivo do nosso pais. Este
projeto traz para a academia a iniciativa e a capacidade de criação de ideias inovadoras visando a solução de problemas reais.
50
Sergio Itamar Alves Junior
Aluno das áreas de Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Humanas & Educação, Ciências
Jurídicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão e Negócios e TI & Computação
100 horas
Terça-feira das 18:00h às 19:00h
21

Modalidade:

Digital

Projeto:
Descritivo:

Assistência a equinos de propriedades rurais do Município de Campina Grande do Sul
Projeto de extensão universitária no município de Campina Grande do Sul, no sentido de orientar o manejo de equinos de pequenos
(carroceiros), médios e grandes proprietários dentro de princípios de bem-estar animal, seguindo as seguintes etapas:
1a. etapa:
cadastramento dos proprietários; 2a etapa: visita as propriedades e avaliação dos animais; 3a. etapa: identificação dos animais com
microchips; 4a. etapa: identificação criogênica de equinos; 5a. etapa: Atendimento veterinário dos equinos pelo Centro Veterinário
municipal de grandes animais de Campina Grande do Sul em parceria com a UNICURITIBA
20
Marcio Stange da Cruz
Alunos dos cursos de Medicina Veterinária, Ciências Biológicas – Bacharelado e Ciências Biológicas - Licenciatura
60 horas
Quarta-feira das 13h30 às 17h30
Híbrida

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

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

HANDS ON
NOSSA ATIVIDADE DE EXTENSÃO É MUITO MAIS QUE UMA AGENDA DE AULAS. NOSSO OBJETIVO É A APRESENTAÇÃO DINÂMICA DE
CONTEÚDOS RELATIVOS AO ENTENDIMENTO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO GLOBAL E REGIONAL SEMPRE VOLTADOS PARA A
PRÁTICA, OU SEJA, MÃOS A OBRA. TIRAR AS IDEIAS DO PAPEL, ASSIM COMO PROPORCIONAR UM AMBIENTE FÉRTIL PARA O NASCEDOURO
DE NOVAS VISÕES DISRUPTIVAS. SE VOCE TEM UMA IDEIA INICIAL E QUER EVOLUIR PARA COLOCA-LA NO MERCADO AQUI É O SEU LUGAR.
DESTA FORMA NOSSA META É VIABILIZAR NOVOS PROJETOS E DISSEMINAR O PROTAGONISMO ENTRE OS ALUNOS QUE PODERÃO DEFENDER
SUAS IDEIAS E PROJETOS EM CONCURSOS E PREMIAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FRENTE A GRANDES INSTITUIÇÕES,
APROXIMANDO-SE DE MODO EFETIVO A INVESTIDORES E A REALIDADE DO COMPETITIVO MUNDO MODERNO.
50
Sergio Itamar Alves Junior
Aluno das áreas de Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Humanas & Educação, Ciências
Jurídicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão e Negócios e TI & Computação
100 horas
Quinta-feira das 18:00h as 19:00h
22

Modalidade:

Digital

Projeto:
Descritivo:
Número de vagas:
Professor Responsável:

ALIANÇA UNIVERSITÁRIA
Sergio Itamar Alves Junior
300
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 empreendedorismo. Uma grande rede de interação, parceria e
aprendizado para todos os que tem a vocação de mudar o mundo e contribuir para o desenvolvimento de soluções inteligentes para o futuro.
Se você é empreendedor, quer empreender ou é um apaixonado pelo tema, esta é a comunidade onde suas habilidades serão aprimoradas
e novas parceiras serão firmadas. A missão deste grupo é construir a maior comunidade universitária voltada para a inovação e novos
negócios do país, e este objetivo se concretiza pela organização de atividades de apoio ao empreendedorismo, através de eventos, palestras,
parcerias, entre outros. Junte-se a nós.
Aluno das áreas de Arquitetura e Urbanismo & Design, Ciências Agrárias & Meio Ambiente, Ciências Humanas & Educação, Ciências
Jurídicas, Comunicação & Artes, Engenharias, Gestão e Negócios e TI & Computação e Turismo & Hospitalidade
120 horas
Quarta-feira das 18:00h as 19:00h
Digital

Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

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

Estúdio Experimental de Comunicação
No Estúdio Experimental de Comunicação, vamos atender a clientes internos e externos, com frentes ligadas à gestão de redes sociais,
produção de conteúdo audiovisual e elaboração de um portal de notícias. O Estúdio tem verticais diferentes para que cada estudante possa
aprimorar os conhecimentos relacionados à sua área de formação.
15
Vivian Oliveira Lemos dos Santos
Alunos dos cursos de Cinema e Audiovisual, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas
40 horas
Segunda-feira das 15:00h as 16:00h
Digital
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Projeto:
Descritivo:
Número de vagas:
Professor Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:
Projeto:
Descritivo:

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

Número de vagas:

A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO – AUTONOMIA, UBERIZAÇÃO E O TRABALHO DIGITAL
MARCIA KAZENOH BRUGINSKI
50
O grupo objetiva analisar uma possível precarização das relações de trabalho e propor soluções para esses trabalhadores para a defesa de
seus direitos por meio de palestras, cartilhas, mutirões de atendimento e orientação jurídica.
Alunos da área de Ciências Jurídicas
60 horas
Sábado das 10:00h as 12:00h - um encontro ao mês
Híbrida
ACELERA: Organização e Métodos de Estudos para Estudantes de Escolas Públicas de Curitiba e Região Metropolitana
Este projeto tem por objetivo engajar alunos dos cursos de Licenciatura / Pedagogia para a elaboração e realização de um programa de
mentoria e reforço escolar junto a estudantes de escolas públicas de Curitiba e Região Metropolitana que enfrentam problemas de
desempenho ou que pretendam potencializá-lo durante e em decorrência da pandemia COVID-19. As intervenções visam a contribuir com o
aperfeiçoamento de estratégias de estudo, proporcionando aos beneficiários um espaço para discussão de expectativas e dificuldades
acadêmicas, possibilitando reflexões sobre expectativas acerca do curso e a realidade vivenciada, o processo de ensino-aprendizagem e a
organização de tempo de estudo.
30
Jorge Augusto Feldens
Alunos da área de Ciências Humanas & Educação
40 horas
Quarta-feira das 18:00h às 20:00h
Híbrida
Menor infrator e sua inclusão no mercado de trabalho como aprendiz
O menor infrator pode trabalhar como aprendiz e este programa social pode gerar profundas transformações na vida do menor, sua família
e na sociedade. Reunir os esforços do Ministério Público, da Fundação de Ação Social de Curitiba, da Associação Comercial do Paraná, FIEP
e de empresas, já comprovou que o resultado é a valorização do indivíduo através da sua inclusão social pelo trabalho e estudo.
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Professor Responsável:
Público-alvo:
Carga horária:
Dias e horários:
Modalidade:

Erika Paula de Campos
Alunos da área Ciências Jurídicas [Todos os cursos desta Área.
60 horas
Sexta-feira das 17:00h às 19:00h
Híbrida

Projeto:
Descritivo:

Connect - Diversidade Cultural no ambiente no ambiente laboral / Programa UNICIVITAS - JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Você irá atuar de forma protagonista com alunos de outros cursos. Terá oportunidade de conhecer as diferentes culturas dos imigrantes para
prepará-los, desenvolvê-los e encaminhá-los ao mercado de trabalho. Poderá conhecer líderes de grandes empresas e juntos alinharem os
perfis dos imigrantes aos propósitos das organizações. O projeto objetiva compreender os principais desafios que enfrentam os refugiados
em sua inserção no mercado de trabalho, para produzir soluções práticas e normativas que possam contribuir para a garantia desse direito.
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.
Empresas com parceria em progresso: Trombini Embalagens - Rede Paranaense de Televisão (RPC) - Grupo Boticário - Serdia Eletrônica
Industrial - Rumo Logística - Votorantim Cimentos - Renault do Brasil, Aliança Empreendedora, Sebrae etc.
30
Helaine Badia Costa
Alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Gestão de Recursos Humanos,
Jornalismo, Psicologia, Relações Internacionais
60 horas
Sábado das 9:00h às 11:00h
Digital

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